OBEC ZDĚCHOV

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 28. 12. 2011
14. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo v budově fary
Zděchov, zahájil starosta obce v 16:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl
ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
V době zahájení bylo přítomno celkem 9 členů zastupitelstva.
Omluveni ze zasedání: Ing. Karel Trochta, pan Karel Hrbáček
Program:
1. Zahájení - účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu 13. zasedání ZO ze dne 24.11.2011
4. Rozpočtová změna č. 8
5. Příprava rozpočtu na rok 2012
6. Rozpočtové provizorium na r. 2012
7. Zpráva o činnosti obce za rok 2011
8. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2011
9. Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku - Javorníky – západ
10. Žádost pana Josefa Polácha – navýšení příspěvku obce na stravování seniorů (nově
začleněný bod)
11. Informace
12. Připomínky členů zastupitelstva
13. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program jednání včetně nově začleněného bodu 10. Žádost
pana Josefa Polácha – navýšení příspěvku obce na stravování seniorů. Program jednání byl
schválen včetně nově začleněného bodu.
Návrh usnesení 14/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje program jednání 14. zasedání Zastupitelstva obce
včetně nově začleněného bodu 10. Žádost pana Josefa Polácha – navýšení příspěvku obce na
stravování seniorů.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 14/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce určeni Ing.
Zdeňka Mikulenčáková a pan Zdeněk Chrástecký.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 14/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu 13. zasedání ZO ze dne 24.11.2011
Kanalizace a ČOV Zděchov
Starosta obce uvedl, že se povedlo zajistit souhlas majitelů dotčených pozemků, což
představuje skoro 100 kusů smluv. V rámci přeložek STL plynovodu v některých částech
obce bude potřeba uzavřít s SMP Net s.r.o. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby. Na stavební úřad ve Vsetíně bude v lednu 2012
podána žádost o změnu územního rozhodnutí, následovat bude žádost o vydání stavebního
povolení. V dubnu by měla být ze strany Státního fondu životního prostředí údajně vyhlášena
výzva k předkládání žádostí o dotaci.
Požadavky a stížnosti občanů z horní části obce – RD čp. 25, 40 a 106
Starosta obce se setkal s Ing. Navrátilem, důvodem bylo vysvětlení, proč dojde k opravě
okapového chodníku u čp. 106 až na jaře.
Řešení otázky hlučnosti při provozu víceúčelového hřiště
Firma Funny sport provedla vyztužení 3 polí orientovaných směrem k obytné zástavbě na
Zákopčí a zafixování kovového madla a překližky mantinelu po celém obvodu hřiště.
Stavební obvod Machalky
Je zpracován geometrický plán. Ukázalo se, že projektovaná příjezdová komunikace ukrojí u
některých pozemků část jejich výměry a dojde tak k jejím zmenšení. Díky zpracování
geometrického plánu se ale vyjasnily majetkoprávní vztahy mezi pozemky obce a ostatních
vlastníků – z geometrického plánu je tedy jasné, kolik která strana bude muset od které
odkoupit tak, aby mohlo vzniknout avizovaných 7 logicky ucelených stavebních míst.
Žádost o vybudování inženýrských sítí
Projektová dokumentace na přípojky inženýrských sítí bude rozšířena i o pozemky manželů
Davídkových a paní Hajdové.
Návrh usnesení 14/3/1
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby s SMP Net s.r.o. v rámci stavby „Splašková kanalizace
ČOV Zděchov.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 14/3/2
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých na 13. zasedání
Zastupitelstva obce Zděchov dne 24.11.2011.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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4/ Rozpočtová změna č. 8
Předmětem této rozsáhle změny je namátkou přijatá dotace za zisk Zelené stuhy v krajském
kole soutěže Vesnice roku, přijatá dotace na odstranění povodňových škod, zřízení
kontokorentního účtu – ten se sice zřídil, ale naštěstí v roce 2011 nebylo a nebude zapotřebí
z něj čerpat.
Návrh usnesení 14/4
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje rozpočtovou změnu č. 8. Kompletní rozsah této
změny je přílohou usnesení.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Příprava rozpočtu na rok 2012
Starosta obce představil prvotní hrubý návrh rozpočtu na rok 2012, který bude následně
několikrát upravován a podrobně projednán na pracovním zasedání zastupitelstva a
finančního výboru, následně bude finální návrh vyvěšen na úřední desce a jeho schválení
projednáno v ZO. Již nyní lze předpovědět, že rok 2012 bude co do rozsahu velkých akcí
skromnější a to z toho prostého důvodu, že předchozí léta byla na obec s velikostními poměry
Zděchova nadmíru přesycená investičními akcemi, což generuje požadavek na určitou
umírněnost v hospodaření a vytváření rezerv. Stěžejními akcemi roku 2012 tak bude
zasíťování lokality Machalky a rekonstrukce staré zbrojnice, na níž se podařilo získat dotaci.
Návrh usnesení 14/5
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace týkající se přípravy rozpočtu obce
Zděchov na rok 2012.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Rozpočtové provizorium na r. 2012
Protože k 1.1.2012 nebude mít Obec Zděchov schválený rozpočet pro rok 2012, bude od
1.ledna 2012 až do doby schválení rozpočtu obce na rok 2012 muset postupovat podle tzv.
rozpočtového provizoria. Pro menší obce je totiž pro přesný odhad daňových příjmů lepší
vycházet ze skutečnosti předchozího roku. Skutečná výše daňových příjmů za rok 2011 je
však známa až na přelomu roku.
Návrh usnesení 14/6
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, rozpočtové provizorium
a stanovuje následující pravidla rozpočtového provizoria: čerpání nekapitálových výdajů
čtvrtletně do výše 25 % skutečných nekapitálových výdajů za rok 2011, čerpání výdajů u
schválených investičních akcí podle uzavřených smluv o dílo a uhrazení dříve přijatých
půjčených prostředků ve smyslu pol. 8124 a pol. 5141.
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Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení. Rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu
obce Zděchov pro rok 2012.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Zpráva o činnosti obce za rok 2011
Starosta obce zbilancoval uplynulý kalendářní rok z pohledu obce Zděchov. Provedl výčet
realizovaných investičních akcí (most Skřípov a odstranění ostatních povodňových škod,
školní zahrádka, zlepšení středu obce, šatny, oprava křížů, naučná stezka….) ale taktéž
okomentoval rozsah kulturně - společenského dění v naší obci za uplynulý rok. Zároveň
předeslal témata a otázky, které budou aktuální v roce 2012. Obdobnou podobu zprávy o
činnosti obce mohou občané nalézt v aktuálně vydaném zpravodaji, který si lze i stáhnout
z internetových stránek obce.
Návrh usnesení 14/7
ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti obce Zděchov za rok 2011.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2011
Zastupitelstvu obce byla přednesena zpráva o činnosti finančního výboru, zpracovaná
předsedkyní finančního výboru Ing. Zdeňkou Mikulenčákovou za rok 2011. Následně bylo
ZO informováno o činnosti kontrolního výboru za tentýž rok. Zprávu v tomto případě
zpracoval předseda kontrolního výboru Ing. Karel Trochta.
Návrh usnesení 14/8/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2011. Zpráva o činnosti finančního výboru za rok 2011 je
přílohou usnesení.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 14/8/2
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí zápisy z kontrol, provedených kontrolním
výborem v roce 2011. Zápisy kontrol, provedených kontrolním výborem v roce 2011 jsou
přílohou usnesení.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku - Javorníky – západ
Jedná se o společný projekt Sdružení Valašsko-Horní Vsacko, který již ZO Zděchov
v minulosti schválilo. Původní projekt zahrnoval obce Velké Karlovice, Karolinku, Nový
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Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Zděchov, Hovězí, Janová a Bystřička. Obec Bystřička tento
projekt ale neschválila z důvodů působnosti projektu výhradně na území ostatních dotčených
obcí. Jednorázová částka určená pro spoluúčast obce Bystřičky na realizaci v hodnotě 20.790
Kč a částka spoluúčasti Bystřičky na udržitelnost po dobu 5 let v hodnotě 843 Kč, se tak
rozpočítala dle původního klíče (počtu obyvatel) na ostatní obce zapojené do projektu. Ostatní
parametry nastavené v projektu zůstaly nezměněny.
Obec Zděchov jako člen Sdružení Valašsko-Horní Vsacko (SVHV) se spolupodílí na projektu
„ Údržba tras pro zimní lyžařskou lokalitu Javorníky-západ“. SVHV bylo žadatelem dotací na
tento projekt u ROP Střední Morava a bude i investorem tohoto projektu. Úvěr u ČSOB a.s.
bude použit k profinancování nákladů na projekt v roce 2012. Předpokládaný termín splacení
tohoto úvěru je rok 2012 z dotací ROP.
Návrh usnesení 14/9/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje změnu usnesení vyčlenění finančních prostředků ve
výši 13.779,- Kč v roce 2012 na realizaci projektu „Údržba tras pro zimní lyžařskou lokalitu
Javorníky – západ“, původní schválená částka byla 13.004,- Kč. Dále schvaluje změnu
usnesení vyčlenění finančních prostředků ve výši 559,- Kč na každoroční opravy a údržbu po
dobu 5-ti let, čímž bude zajištěna udržitelnost tohoto projektu. Původní schválená částka byla
527 Kč.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 14/9/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje a pověřuje starostu obce Zděchov Ing. Tomáše
Kocourka k podepsání ručitelského prohlášení až do výše 78 000 Kč pro potřeby podepsání
Smlouvy o úvěru s ČSOB a.s. Vsetín, která poskytne finanční prostředky Sdružení Valašsko –
Horní Vsacko pro projekt pro „Údržba tras pro zimní lyžařskou lokalitu Javorníky-západ“.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Žádost pana Josefa Polácha – navýšení příspěvku obce na stravování seniorů (nově
začleněný bod)
Majitel Jídelny na kopečku, pan Josef Polách předložil žádost, v níž informuje Obec Zděchov,
že z důvodu zvýšení snížené sazby DPH z 10 % na 14 % a zvyšování cen energií bude muset
přistoupit ke zvýšení ceny obědů o 2 Kč na 64 Kč. Z toho důvodu žádá Obec Zděchov, aby
navýšila svůj příspěvek na stravování seniorů o 1,- Kč. ZO se rozhodlo takto opodstatněné
žádosti vyhovět.
Návrh usnesení 14/10
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje na základě žádosti pana Josefa Polácha navýšení
příspěvku Obce Zděchov na stravování seniorů o 1,- Kč.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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11/ Informace
Lesy ČR
Starosta informoval o záměrech správce Zděchovky pro r. 2012: kácení břehových porostů,
vyčištění toku od naplavenin, oprava kamenného stupně u RD 224.
Mikulášské hodování
Starosta obce vyslovil poděkování Sboru dobrovolných hasičů a kulturní komisi za zajištění
této akce.
Zimní údržba
Zimní údržbu provádí i v letošní sezoně firma Libor Stupka.
11/ Připomínky členů zastupitelstva
Pan Zdeněk Chrástecký
Informoval o způsobu využití příspěvku, který Obec Zděchov poskytla zařízení, pečujícím o
dlouhodobě nemocné osoby.
12/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 14. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a konstruktivní přístup v roce 2011 a popřál všem přítomným
do nového roku 2012 vše nejlepší. Následně zasedání ukončil.

Ing. Zdeňka Mikulenčáková
ověřovatel zápisu

Zdeněk Chrástecký
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 4. 1. 2012
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 5.1.2012
Sejmuto dne:
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