OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014
38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 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: paní Štefánia Sekulová a pan Karel Hrbáček.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu 37. zasedání ZO ze dne 20.12.2013
4. Návrh rozpočtu obce na rok 2014
5. Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Zděchov“
6. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva
7. Akční plán Programu obnovy venkova pro rok 2014
8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. (nový bod)
9. Informace
10. Připomínky členů zastupitelstva
11. 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 8. Schválení
smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.
Návrh usnesení 38/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 38. zasedání Zastupitelstva
obce včetně nově začleněného bodu 8. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE
GasNet, s.r.o.
 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 38/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni paní Jana Zvoníčková a Ing. Karel Trochta.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 38/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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3/ Kontrola usnesení a zápisu 37. zasedání ZO ze dne 20. 12. 2013
Zateplení ZŠ a MŠ
Před zpracováním příslušné projektové dokumentace bylo zapotřebí prověřit způsob ukotvení
stávajícího zateplovacího systému - a to v tom smyslu, zda by při případném zateplení objektu
bylo nutno tuto původní vrstvu zateplení strhnout, či nikoliv. Bylo však zjištěno, že stávající
zateplovací systém dle provedené orientační sondy odpovídá podmínkám k dodatečnému
zateplení.
Směna pozemků – manželé Hajdovi
Došlo ke zpracování příslušného geometrického plánu.
Návrh usnesení 38/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace týkající se plnění usnesení, přijatých
na 37. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Návrh rozpočtu obce na rok 2014
Členové ZO na svém pracovním jednání, které proběhlo dne 20. 01. 2014, vedli podrobnou
rozpravu nad podobou návrhu rozpočtu obce na rok 2014. V rámci dnešního oficiálního
zasedání odsouhlasili návrh rozpočtu, který bude následně zveřejněn k případnému
připomínkování na úřední desce obecního úřadu. Tento návrh rozpočtu je sestaven ve výši 12,
401 mil. Kč. Nutno však poznamenat, že tato částka dozná zásadních změn v souvislosti
s akcí Kanalizace a ČOV Zděchov, která bude zapojena do rozpočtu až po proběhnutí soutěže
na zhotovitele.
Návrh usnesení 38/4
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu obce Zděchov na rok
2014 v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Zděchov
Dne 30. 12. 2013 byla ve Věstníku veřejných zakázek vyhlášena veřejná zakázka „Kanalizace
a ČOV Zděchov“. Termín pro předložení zakázek byl původně stanoven na 30. 01. 2014.
Vzhledem k množství žádostí o dodatečné informace byl tento termín posunut na 06. 02.
2014, kdy zároveň bezprostředně po uplynutí lhůty pro předkládání nabídek proběhne
otevírání obálek. V této souvislosti je zapotřebí, aby ZO schválilo u této veřejné zakázky
složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise, přičemž 1/3 členů hodnotící komise
musí mít příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Z diskuse vzešly
návrhy na složení jednotlivých komisí, které byly následně schváleny. Dále v této souvislosti
schvaluje ZO vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení výkonu technického
dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Návrh usnesení 38/5/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje pro účely veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV
Zděchov“ složení komise pro otevírání obálek v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 38/5/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje pro účely veřejné zakázky „Kanalizace a ČOV
Zděchov“ složení hodnotící komise v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 38/5/3
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění
výkonu technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v souvislosti se stavbou „Kanalizace a ČOV Zděchov“ a stanoví, že tato veřejná zakázka bude
procesně probíhat dle ustanovení Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v
OPŽP.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva
Odměňování uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev obce se řídí zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), přičemž platí, že výše odměn u uvolněných členů
zastupitelstva je pevně stanovena, zatímco o výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva
rozhoduje vždy zastupitelstvo obce. Odměny členů zastupitelstva jsou vypláceny za podmínek
uvedených v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev. Příslušné nařízení vlády č. 37/2003 Sb. však bylo změněno nařízením vlády
459/2013 Sb., ze dne 18. 12. 2013. Konkrétně zmíněné nařízení umožňuje navýšit částky
odměn za výkon funkce. ZO se však rozhodlo, že bere novelu příslušného nařízení vlády na
vědomí a ponechává výši odměn neuvolněných členů obecního zastupitelstva v neměnné výši.
Návrh usnesení 38/6
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí nařízení vlády 459/2013 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a
ponechává výši odměn neuvolněných členů obecního zastupitelstva ve stávající výši.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Akční plán Programu obnovy venkova pro rok 2014
ZO má schválený místní Program obnovy venkova, a to až pro období do roku 2020.
Každoročně však ZO přistupuje k tomu, že schvaluje tzv. Akční plán tohoto programu, což je
zjednodušeně řečeno výčet jmenovitých investičních i neinvestičních akcí, které mají být
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v daném roce realizovány a u nichž je vysoký předpoklad, že přispějí k určitému rozvoji obce.
ZO Akční plán na rok 2014 schvaluje.
Návrh usnesení 38/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje Akční plán Programu obnovy venkova pro rok 2014.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o.
Předmětné plynárenské zařízení, kterého se týká projednávaná smlouva o zřízení věcného
břemene bylo vybudováno v souvislosti se zasíťováním stavebního obvodu Machalky a
následně bylo odprodáno plynárnám. Posledním krokem dokončení majetkoprávní transakce
je zřízení věcného břemene ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. ZO uzavření smlouvy schvaluje.
Návrh usnesení 38/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „BKS
1311000985/150398, STL plynovod a přípojky plynu“ se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ:
27295567.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Informace
Rozdělení letních zábav
Za účasti místních složek proběhne 28.1.2014 rozdělení letních zábav v Kasínu. V této
souvislosti byl předběžně stanoven termín zděchovské pouti na 03. 08. 2014.
Reklamace - koupaliště
Starosta obce informoval o probíhajícím reklamačním řízení s dodavatelem stavby – uchycení
žebříků a zvlněná fólie na dně bazénu.
Nabídka ke koupi pozemků
Starosta obce seznámil přítomné s nabídkou na odkup pozemků od pana Škuty.
Silnice Huslenky – Zděchov
Starosta obce informoval o schůzce ze zástupcem Správy a údržby silnic stran kolizních míst
na tomto úseku silnice.
10/ Připomínky členů zastupitelstva
Zdeněk Chrástecký
V souvislosti s informací, která zazněla v předchozím bodu navrhl, aby rozdělení letních
zábav pro léto 2015 proběhlo ještě v roce 2014, aby měly složky větší prostor pro zajištění
hudebníků. Tato připomínka bude akceptována.
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11/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 38. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a poté zasedání ZO ukončil.

Jana Zvoníčková
ověřovatel zápisu

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 31. 01. 2014
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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