OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 14. 10. 2013
35. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a
konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
V době zahájení bylo přítomno celkem 6 členů zastupitelstva.
Omluveni: Štefánia Sekulová, Ing. Zdeňka Mikulenčáková, Josef Orság, Karel Hrbáček,
Zdeněk Chrástecký.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – účast, schválení programu
Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Kontrola usnesení a zápisu 34. zasedání ZO ze dne 30.9.2013
Splašková kanalizace a ČOV Zděchov – zadávací dokumentace
Zpráva o činnosti kontrolního výboru (nový bod)
Informace ze zasedání školské rady (nový bod)
Informace
Připomínky členů zastupitelstva
Usnesení, závěr

1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program jednání, včetně nově navrženého bodu 5. Zpráva o
činnosti kontrolního výboru a bodu 6. Informace ze zasedání školské rady. Program jednání
byl schválen včetně změn.
Návrh usnesení 35/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 35. zasedání Zastupitelstva
obce včetně nově začleněného bodu 5. Zpráva o činnosti kontrolního výboru a bodu 6.
Informace ze zasedání školské rady.
 hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 35/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni Ing. Karel Trochta a pan Petr Machala.
 hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 35/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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3/ Kontrola usnesení a zápisu 34. zasedání ZO ze dne 30. 9. 2013
Bezúplatný převod pozemků pod místní komunikací parc. č. 3416 a 3456 v k.ú. Zděchov
Dle nových informací z pozemkového úřadu bude možno bezúplatně nabýt nikoliv celé
pozemky, nýbrž pouze jejich části, které leží pod samotným tělesem místní komunikace (směr
Mísné). Z toho důvodu bude nutno zpracovat příslušný geometrický plán a dotčené části
pozemků oddělit.
Návrh usnesení 35/4
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace týkající se plnění usnesení, přijatých
na 34. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
ZO na svém pracovním zasedání dne 9. 10. diskutovalo nad podobou zadávací dokumentace
k veřejné zakázce „Kanalizace a ČOV Zděchov“. Tato dokumentace se skládá mimo jiné ze
tří hlavních dokumentů: Textová část zadávací dokumentace, Kvalifikační dokumentace a
Obchodní podmínky ve formě návrhu smlouvy o dílo. Na základě připomínek, vzešlých
z pracovního zasedání ZO byly do těchto dokumentací zakomponovány veškeré připomínky.
ZO vyslovilo proto s jejich předloženými zněními souhlas. Veškerá dokumentace bude
následně předložena k připomínkování Státnímu fondu životního prostředí. V souvislosti
s touto investiční akcí ZO také rozhodlo o vypsání výběrového řízení na technický dozor
investora. ZO stanovilo seznam uchazečů kteří budou osloveni a určilo, že hodnotícím
kritériem příslušné veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena bez DPH.
Návrh usnesení 35/4/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje Zadávací dokumentaci včetně příloh pro otevřené
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: „Kanalizace a ČOV Zděchov“
v předloženém znění.
 hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 35/4/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na služby, týkající se
zajištění technického dozoru investora stavby Kanalizace a ČOV Zděchov a stanoví seznam
uchazečů, kteří budou vyzváni k předložení cenové nabídky, přičemž hodnotícím kritériem
této veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena bez DPH.
 hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Zpráva o činnosti kontrolního výboru
Předseda Kontrolního výboru Ing. Karel Trochta seznámil přítomné se zněním zápisů, které
kontrolní výbor zpracoval na základě dosud provedených kontrol. Provedené kontroly se
týkaly např. kontroly naplňování usnesení, kontroly naplňování opatření, uložených
kontrolnímu výboru na základě usnesení ze dne 14. 8. 2009, kontroly administrace podlimitní
veřejné zakázky na nákup pořízení zemědělské techniky a kontroly vedení Knihy jízd
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obecního traktoru. Kontrolní výbor konstatuje, že při zmíněných kontrolách nebyly zjištěny
významnější nedostatky. ZO bere zápisy Kontrolního výboru na vědomí.
Návrh usnesení 35/5
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí zápisy z kontrol, provedených Kontrolním
výborem Zastupitelstva obce v období 01. 01. 2013 až 14. 10. 2013.
 hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Informace ze zasedání školské rady
Místostarosta obce z titulu své funkce ve školské radě, v níž působí jako zástupce zřizovatele,
informoval přítomné o závěrech z uplynulého zasedání školské rady, které se uskutečnilo dne
8. 10. 2013. Místostarosta tlumočil především negativní postoje zástupce školské rady,
reprezentujícího pedagogické pracovníky školy, které jím byly prezentovány na zmíněném
zasedání. Sbor pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ a MŠ slovy svého zástupce
dlouhodobě postrádá zpětnou vazbu své práce od svého zřizovatele, tj. od Obce Zděchov,
potažmo od starosty obce. Dále místostarosta tlumočil podněty, týkající se potřebných oprav
budovy (zejména výměna oken), kterou, slovy zástupce ve školní radě, považuje pedagogický
sbor za velice důležité. Starosta obce stran výměny oken na budově školy připomněl, že
vedení obce se již několikrát pokoušelo získat dotaci v rámci Státního fondu životního
prostředí (energetické úspory), avšak vždycky narazilo na to, že by žádost neobdržela takový
počet bodů, který je nutný pro její schválení – a to v důsledku již částečně provedeného
zateplení pláště budovy. Klíčovým hodnotícím kritériem je totiž u těchto žádostí o dotaci výše
dosažených úspor energie, vztažená k nákladům na dané opatření (v daném případě na
výměnu oken). Obec Zděchov v současné době bohužel nedisponuje dostatečnými finančními
prostředky, aby celou akci provedla výlučně z vlastních prostředků. Současně starosta
představil možnost podání žádosti o dotaci na výměnu oken a zateplení části půdního prostoru
do listopadu 2013 a příslušné podmínky. Stěžejním dokumentem pro posouzení vhodnosti a
úspěšnosti žádosti je zpracování energetického auditu budovy. ZO bere informace na vědomí.
Návrh usnesení 35/6/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace místostarosty obce, týkající se
průběhu zasedání školské rady při ZŠ a MŠ Zděchov ze dne 8. 10. 2013.
 hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Informace
Výměna dveří
Provozovatel Kasína vznesl podnět, týkající se výměny vstupních dřevěných dveří.
Zastupitelstvo souhlasí s jejich výměnou za nové.
Zateplení půdních bytů čp. 174
Starosta obce informoval o provedených st. úpravách v obou půdních bytech. Předmětem
těchto prací bylo dodatečné zateplení vnitřních půdních prostor.
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8/ Připomínky členů zastupitelstva
Jana Zvoníčková
Informovala přítomné o termínu setkání seniorů v letoším roce, které se uskuteční 16.
listopadu na Kolibě.
9/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 35. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a poté zasedání ZO ukončil.

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu

Petr Machala
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 22. 10. 2013
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 23.10.2013
Sejmuto dne:
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