OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 45. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 06. 08. 2014
45. 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 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Karel Trochta, Karel Hrbáček a Petr Machala.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu 44. zasedání ZO ze dne 26.6.2014
4. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
5. Základní škola a Mateřská škola Zděchov
6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Žádost pana Davida Klímka o zapůjčení obrazů (nový bod)
8. Informace
9. Připomínky členů zastupitelstva
10. 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 7. Žádost pana
Davida Klímka o zapůjčení obrazů. Tento program byl schválen.
Návrh usnesení 45/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 45. zasedání Zastupitelstva
obce, včetně nově navrženého bodu 7. Žádost pana Davida Klímka o zapůjčení obrazů.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 45/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Josef Ezechýl a pan Josef Orság.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 45/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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3/ Kontrola usnesení a zápisu 44. zasedání ZO ze dne 26.6.2014
Stavební obvod Machalky
Potenciální zájemce o odkup jedné z parcel neformálně oznámil, že z osobních důvodů
nebude projevovat zájem o koupi stavebního pozemku.
Návrh usnesení 45/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se plnění usnesení, přijatých
na 44. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Projekt „Splašková kanalizace a ČOV Zděchov“
Starosta obce nejprve informoval o průběhu prací na této stavbě a o navazujících aktivitách.
Zejména informoval, o skutečnosti, že stavební činnost na hlavní stoce kanalizace v silnici III.
třídy musí být ukončeny do 31. 10. 2014 a dále, že v případě stavby samotné čističky
momentálně probíhá technologická přestávka, nutná k vyzrání betonu. Pokračují však práce
na stavbě mostu k ČOV.
Následně starosta představil finální podobu tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp.
Smlouvy č. 12133961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Projednání a podpis této smlouvy je poslední podmínkou administrativního rázu, která brání
tomu, aby mohla obec fakticky začít čerpat dotační peněžní prostředky na výše uvedenou
akci. ZO po projednání přijalo podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, schválilo uzavření
Smlouvy 12133961 o poskytnutí podpory a pověřilo starostu obce jejím podpisem.
Návrh usnesení 45/4/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se postupu
prací na projektu „Kanalizace a ČOV Zděchov“.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 45/4/2
Zastupitelstvo obce Zděchov přijímá podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č.j.:
115D112001387/2, týkající se projektu „Kanalizace a ČOV Zděchov“, reg. č.
CZ.1.02/1.1.00/12.15413, realizovaného prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 45/4/3
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje, v souvislosti s realizací projektu „Kanalizace a ČOV
Zděchov“, reg. č. CZ.1.02/1.1.00/12.15413, uzavření Smlouvy č. 12133961 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí, v předloženém znění.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 45/4/4
Zastupitelstvo obce Zděchov pověřuje, v souvislosti s realizací projektu „Kanalizace a ČOV
Zděchov“, reg. č. CZ.1.02/1.1.00/12.15413, starostu obce podpisem Smlouvy č. 12133961 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Základní škola a Mateřská škola Zděchov
Starosta obce informoval přítomné s aktuálním postupem prací, souvisejících se zateplením
budovy. Ze strany Státního fondu proběhla kontrola podkladů pro vydání Rozhodnutí a
Smlouvy o poskytnutí podpory – lze tedy v nejbližší době očekávat obdržení těchto
dokumentů ve finální podobě k projednání. V rámci zasedání byly taktéž prezentovány a
odsouhlaseny vzorky barevných odstínů omítek, které byly vybrány po předchozím
důkladném zvažování, kdy při jejich výběru byly využity dokonce i počítačové simulace
grafických náhledů. Mezitím byly odsouhlaseny odstíny okapů a svodů a dřevěných latí na
štítech. ZO bere informace starosty obce na vědomí.
Návrh usnesení 45/5
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se akce
„Zateplení Základní školy a mateřské školy Zděchov“.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Rozpočtové opatření č. 4
Předmětem výše uvedené rozpočtové změny jsou např. přijaté příspěvky na mzdy veřejně
prospěšných pracovníků. Na výdajové stránce došlo k přeskupení části prostředků, určených
na pokrytí výdajů např. na ořez lípy, nákup pozemků od paní Zátorské v lokalitě budoucí
ČOV a v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním mezi paní Berkovou, panem Skýpalou a
obcí, či na výdaje, související s dopracováním územního plánu obce.
Návrh usnesení 45/6
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2014
formou rozpočtového opatření č. 4.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Žádost pana Davida Klímka o zapůjčení obrazů
Pan David Klímek vznesl dotaz, zda by obec Zděchov zapůjčila 2 obrazy malíře Ludvíka
Klímka pro účely Výstavy obrazů Ludvíka Klímka, která se uskuteční ve Vsetíně, v Galerii
Stará radnice ve dnech 24.09.2014 - 19.10.2014. Samotné zapůjčení obrazů by bylo následně
ošetřeno smlouvou. ZO souhlasí se zapůjčením svých dvou obrazů pro účely této výstavy a
pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.
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Návrh usnesení 45/7
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí se zapůjčením svých 2 obrazů Ludvíka Klímka, pro
účely výstavy obrazů Ludvíka Klímka, která se uskuteční ve Vsetíně ve dnech 24.9.2014 19.10.2014 a zároveň pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy, řešící otázky,
související se samotným zapůjčení těchto děl.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Informace
Pouť
Letošní pouť se setkala se slušným ohlasem. Snad i z důvodu nekolidujícího termínu
z karlovskou poutí zavítalo do obce zvýšené množství poutníků. Například jenom do
hasičského muzea zavítalo na cca 200 osob.
Plnění rozpočtu
Starosta obce předeslal, že na zářijovém zasedání bude předmětem jednání podrobnější rozbor
dosavadního čerpání rozpočtu obce za rok 2014.
9/ Připomínky členů zastupitelstva
Štefánia Sekulová
Upozornila na nedořešené hnízdo pro sběr komunálních odpadů z lokality Vlčnov, kdy
z důvodu přeplnění nádob, které jsou umístěny na parkovišti vedle fotbalového hiště, leží
odpadky na zemi.
Ing. Zdeňka Sezimová
Upozornila na skutečnost, že existuje možnost vyčerpat příspěvek až ve výši 500,- Kč pro
pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny, v rámci tzv. Klubu pevného zdraví, mj. i nákup
permanentky prakticky na libovolné koupaliště (tj. i na zděchovské).
10/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 45. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a poté zasedání ZO ukončil.
Josef Ezechýl
ověřovatel zápisu

Josef Orság
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 10. 08. 2014
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 13.8.2014
Sejmuto dne:
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