OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 44. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 26. 06. 2014
44. 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 9 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Zdeňka Mikulenčáková a Josef Orság.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu 43. zasedání ZO ze dne 11.6.2014
4. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
5. Základní škola a Mateřská škola Zděchov
6. Schválení účetní závěrky Obce Zděchov sestavené k 31.12.2013
7. Závěrečný účet Obce Zděchov za rok 2013
8. Územní plán Obce Zděchov
9. Stavební obvod Machalky (nový bod)
10. Určení počtu zastupitelů na další volební období (nový 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 navržených bodů 10. Stavební
obvod Machalky, 11. Určení počtu zastupitelů na další volební období. Tento program byl
schválen.
Návrh usnesení 44/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 44. zasedání Zastupitelstva
obce, včetně nově navržených bodů 10. Stavební obvod Machalky, 11. Určení počtu
zastupitelů na další volební období.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 44/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni Ing. Karel Trochta a pan Zdeněk Chrástecký.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 44/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu 43. zasedání ZO ze dne 11. 6. 2014
Zateplení ZŠ a MŠ
Výsledky hodnocení žádostí o dotaci by měly být dle neoficiálního sdělení Státního fondu
životního prostředí známy, oproti původnímu předpokladu, až následující týden.
Návrh usnesení 44/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se plnění usnesení, přijatých
na 43. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Projekt „Splašková kanalizace a ČOV Zděchov“
Starosta obce informoval o průběhu prací na této stavbě a o navazujících aktivitách. Postupně
projekční firma zpracovává projektové dokumentace, týkající se jednotlivých domovních
přípojek. Podle současného harmonogramu stavebních prací by mělo dojít k postupnému
napojování domovních přípojek na hlavní kanalizační řad přibližně od léta 2015.
Dále starosta obce informoval o problematice trvalého ukládání nadbytečné zeminy na určená
místa z hlediska zákona o odpadech. V této souvislosti se vyřizují potřebná povolení ze strany
stavebního úřadu.
Návrh usnesení 44/4
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se postupu
prací na projektu Splašková kanalizace a ČOV Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ ZŠ a MŠ Zděchov
Ředitelství ZŠ a MŠ Zděchov adresovalo ZO Zděchov žádost o povolení výjimky z počtu
žáků. Dle předpokladu má v novém školním roce navštěvovat 1. až 5. postupný ročník celkem
10 žáků. V dalších letech by se měl počet žáků postupně navyšovat.V této souvislosti bylo
zdůrazněno, že část jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků školy je zaměstnána
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na zkrácené pracovní úvazky. ZO této žádosti vyhovělo. Dále ZO obdrželo zprávu o
výsledku inspekční činnosti, která byla zpracována ze strany České školní inspekce, která
provedla v ZŠ a MŠ v průběhu června 2014 kontrolu. Závěry této zprávy vyznívají pro školu
pozitivně. ZO ji bere na vědomí.
Návrh usnesení 44/8/1
Zastupitelstvo obce Zděchov, na základě žádosti Základní školy a Mateřské školy Zděchov,
povoluje, v souladu s ustanovením § 23, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro školní rok
2014-2015 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole v rozsahu a zároveň souhlasí
s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost základní školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 44/8/2
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí oznámení o výsledku inspekční činnosti
v Základní škole a Mateřské škole Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Schválení účetní závěrky Obce Zděchov sestavené k 31.12.2013
Ve dnech 4. 6. 2014 až 6. 6. 2014 se na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí uskutečnilo
v budově obecního úřadu přezkoumání hospodaření obce Zděchov za rok 2013. Při tomto
přezkoumání byly zjištěny méně závažné chyby, které nemají závažnost nedostatků,
uvedených pod písm. c) (§10 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.). Drobný nedostatek byl
napraven přeúčtováním ke dni 31.5.2014, dokladem 800054. Na základě této zprávy souhlasí
ZO s hospodařením obce s výrokem „bez výhrad“. Dále ZO schválilo účetní závěrku obce,
sestavenou k 31.12.2013. Zastupitelé i veřejnost se blížeji mohli s těmito dokumenty seznámit
prostřednictvím elektronické úřední desky.
Návrh usnesení 44/6/1
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí, na základě zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením obce Zděchov za rok 2013, a to
bez výhrad.
Návrh usnesení 44/6/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje podle ustanovení § 6 odst. 2) Vyhlášky č. 220/2013
Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek, účetní závěrku obce Zděchov za účetní
období roku 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013 (Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Rozvaha,
Zpráva o přezkumu hospodaření
za rok 2013, Inventarizační zpráva za rok 2013).
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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7/ Závěrečný účet Obce Zděchov za rok 2013
Starosta obce seznámil přítomné se závěrečným účtem obce (celoročním hospodařením obce),
který poté ZO schválilo. Starosta při této příležitosti vyjádřil poděkování účetní obce Pavle
Kratinové za pečlivou a dobře odvedenou práci.
Návrh usnesení 44/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje, dle ustanovení 84 odst. 2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, celoroční hospodaření obce za rok 2013.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Územní plán Obce Zděchov
Jak již bylo avizováno na posledním zasedání ZO, práce na novém územním plánu dospěly
konečně do fáze, kdy projektant zapracoval do svého návrhu všechny požadavky pořizovatele
územního plánu. Následovat by proto měly kroky, směřující ve veřejné projednávání a
následné vydání územního plánu, ze strany ZO, ve formě opatření obecné povahy.
V souvislosti s časově náročným a zdlouhavým dosavadním procesem upravování dokumentu
se obrátil projektant na obec s žádostí o proplacení prací, které byly dle jeho vyjádření nad
rámec uzavřené smlouvy o dílo. ZO obecně vzato s tímto požadavkem nesouhlasí, nicméně
s přihlédnutím ke skutečnosti, že v mezidobí došlo ke změně legislativy, kterou musel
projektant do návrhu územního plánu zohlednit, souhlasí s navýšením částky nad rámec
uzavřené smlouvy o dílo o 40 tis. Kč, v souvislosti s dopracováním čistopisu návrhu
územního plánu.
Návrh usnesení 44/8/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se průběhu prací
v souvislosti s novým územním plánem.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 44/8/2
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s vyplacením částky ve výši 40.000 Kč, Ing. arch. Ivo
Motlovi v souvislosti požadavky na dopracování čistopisu návrhu územního plánu.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Stavební obvod Machalky
Vzhledem ke skutečnosti, že obecní úřad zaznamenal seriózní zájem o koupi stavebního
pozemku na Machalkách, schválilo ZO záměr k prodeji stavebních pozemků č. 1 a č. 3 v
lokalitě Machalky. Prodej těchto pozemků bude proveden opět tzv."obálkovou metodou".
Součástí této výzvy je: stavební parcela č. 1 pozemek p. č. 1431/8 o výměře 945 m2 a stavební
parcela č. 3 pozemek p .č. 1431/12 o výměře 1.317 m2.
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Návrh usnesení 44/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr prodeje stavební parcely stavebního obvodu
Machalky č. 1 pozemek p. č. 1431/8 o výměře 945 m2 a parcely č. 3 pozemek p. č. 1431/12 o
výměře 1.317 m2, oba v k. ú. Zděchov.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Určení počtu zastupitelů na další volební období
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích stanoví v § 67, že zastupitelstvo obce je složeno z členů
zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu s tímto zákonem
zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
Vzhledem ke skutečnosti, že prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí na 10. a
11. 10. 2014, přistoupilo ZO ke splnění své povinnosti, v podobě stanovení počtu členů
obecního zastupitelstva na volební období 2014 - 2018. Zákon o obcích přitom stanoví
podmínku, že v obcích o velikost 500 až 3 000 obyvatel má být zastupitelstvo maximálně 15členné.
ZO souhlasí pro nadcházející volební období se zachováním stávajícího počtu
zastupitelů v počtu 11.
Návrh usnesení 44/10
Zastupitelstvo obce Zděchov určuje podle ust. § 67 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v
platném znění, počet zastupitelů zastupitelstva obce Zděchov pro volební období 2014 – 2018
na 11 (jedenáct).
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Informace
Koupaliště
Koupaliště je připraveno pro nadcházející sezónu jak po technické tak personální stránce. Byl
pořízen nový automatický bazénový vysavač Dolphin.
Ořez lip
V letošním roce se podařilo ošetřit lípy u kříže v Kolonii. V následujícím roce se předpokládá
ořez lip u kostela (podél lesního chodníku na koupaliště)
Žádost o dotaci OPŽP – biologický odpad
Žádost o dotaci na pořízení techniky a kontejnerů pro účel sběru biologicky rozložitelného
odpadu byla tzv. akceptována – tzn. že postoupí až do úplně poslední fáze schvalovacího
procesu, kde se definitivně rozhodne, zda bude schválena, či nikoliv.
Velkoobjemový odpad
Poslední svoz odpadu stál obec přes 42 tis. Kč, přičemž bylo shromážděno a svezeno 12,5 tun
odpadu. Údajně byly zaznamenány případy, kdy na sběrná místa uložili odpad občané
z jiných obcí, či podnikatelské subjekty, pro které však tento svoz není v žádném případě
určen.
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12/ Připomínky členů zastupitelstva
Jana Zvoníčková
Jménem kulturní komise informovala o přípravách a programu 1. ročníku Zděchovského
gulášfestu.
13/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 44. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a poté zasedání ZO ukončil.

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu

Zdeněk Chrástecký
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 02. 07. 2014
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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