OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 12. 2014
2. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:00 hodin
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 Sezimová, Karel Hrbáček.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu z 1. zasedání ZO ze dne 19. 11. 2014
4. Příprava rozpočtu obce Zděchov na rok 2015
5. Rozpočtové provizorium na rok 2015
6. Zpráva o činnosti obce za rok 2014
7. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2014
8. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
9. Rozpočtové opatření č. 7
10. TKR
11. Postup v rámci schvalování nového územního plánu obce
12. Dodatek č. 2 s TS Vsetín – svoz komunálního odpadu
13. Informace
14. Připomínky členů zastupitelstva
15. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program jednání.
Návrh usnesení 2/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 2. zasedání Zastupitelstva
obce.
 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 2/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Josef Orság a Ing. Patrik Kocourek.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 2/2/2
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 z 1. zasedání ZO ze dne 19. 11. 2014
Žádost o odkup budovy kravína
Čelenové zastupitelstva se zúčastnili pracovního jednání zastupitelstva v areálu farmy. Dále
proběhlo pracovní jednání se zájemcem o koupi, MVDr. Ladislavem Kašparem.
Přidělení obecního bytu č. 11
Obecní byt bude přidělen zřejmě až v lednu či únoru 2015.
Návrh usnesení 2/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se plnění usnesení, přijatých
na 1. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Příprava rozpočtu obce Zděchov na rok 2015
Na úvod tohoto projednávaného bodu starosta obce nejdříve zbilancoval plnění rozpočtu pro
rok 2014. Uvedl, že skutečné daňové příjmy byly vyšší než se očekávalo. Stejně tak dosáhlo
vyšších výnosů lesní hospodářství a to i za situace, kdy nedošlo k překročení plánovaného
objemu těžby. Příjmy naopak nebyly naplněny v případě prodeje pozemků, jelikož se v roce
2014 nepodařilo odprodat pozemky na Machalkách. Rozpočet roku 2014 zásadně ovlivnily
3 investiční akce, které v původním rozpočtu zahrnuty nebyly – Kanalizace a ČOV, Zateplení
školy a Nákup techniky pro BRO.
Při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2015 bude výše daňových příjmů odvozena od skutečné
výše příjmů za rok 2014. Objem těžby dříví bude nastaven na stejné úrovni. V souvislosti
s akcí Kanalizace a ČOV lze předpokládat, že v roce 2015 vyvstane celá řada výdajů s nimiž
se zprvu nepočítalo, anebo počítalo v nižší výši (opravy chodníků, celoplošné opravy
komunikací, tam kde se původně předpokládaly pouze částečné, atd.) Výdaje rozpočtu 2015
budou dále ovlivněny splátkou úvěru za koupaliště a nákupem budovy Koliby. Výše
vyjmenované položky lze pokládat za základní veličiny při sestavování rozpočtu na rok 2015.
Návrh usnesení 2/4
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se přípravy
návrhu rozpočtu obce Zděchov pro rok 2015.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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5/ Rozpočtové provizorium na r. 2015
Jelikož k 1. 1. 2015 nebude mít obec Zděchov schválený rozpočet pro rok 2015, bude od
tohoto data až do doby schválení rozpočtu obce na rok 2015 muset postupovat podle tzv.
rozpočtového provizoria. Obdobně bude podle provizoria od ledna hospodařit většina
okolních obcí v regionu. ZO rozpočtové provizorium schvaluje a stanovuje jeho pravidla.
Návrh usnesení 2/5
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 2014, čerpání výdajů u
schválených investičních akcí podle uzavřených smluv o dílo a uhrazení dříve přijatých
půjčených prostředků ve smyslu pol. 8124 a pol. 5141. 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
2015.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Zpráva o činnosti obce za rok 2014
Starosta obce se v krátkosti pozastavil nad nejvýznamnějšími investičními akcemi roku,
kterými byly: Kanalizace a ČOV, Zateplení ZŠ a MŠ, Pořízení techniky BRO, Modernizace
vstupních prostor a schodiště OÚ či nákup pozemků v návaznosti na ČOV, čímž došlo
k majetkovému scelení ploch v areálu ČOV.
V dobíhajícím roce se také podařilo zajistit projekční přípravu na léta následující, či se
ukázalo, která témata budou v následujících letech aktuální (rekonstrukce chodníků – která
proběhne již v roce 2015, modernizace a rozšíření hřbitova, zateplení obecního domu,
projektová příprava na rekonstrukci společných zdravotechnických rozvodů v obecních
bytech včetně rekonstrukce elektroinstalace apod.). Úkolem pro následující rok je také
dořešení lokality Machalky v podobě prodeje pozemků, budova Koliby, areál JZD.
Současně poděkoval pracovníkům obecního úřadu za dobře odvedenou práci, bez které by
nebylo možné zvládnout uvedené množství investičních akcí.
Návrh usnesení 2/6
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí zprávy starosty obce o činnosti obce Zděchov za
rok 2014.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2014
Zastupitelstvu obce byla ze strany kontrolního výboru předložena zpráva o činnosti
kontrolního výboru, resp. o obsahu zápisů z provedených kontrol v roce 2014. Předmětem
těchto kontrol byla např. kontrola způsobu implementace nápravných opatření přijatých
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Zastupitelstvem obce Zděchov na 34. zasedání dne 14. 8. 2009 v návaznosti na výsledky
kontroly výkonu samostatné působnosti provedené kontrolní skupinou Ministerstva vnitra dne
20. 7. 2009, kontrola plnění přijatých usnesení, kontrola pokladny v ZŠ a MŠ Zděchov, či
kontrola veřejné zakázky Zateplení ZŠ a MŠ. Následně bylo ZO seznámeno se Zprávou o
činnosti finančního výboru za rok 2014, finanční výbor v roce 2013 na svých jednáních
kontroloval průběžné plnění rozpočtu, provedl inventarizaci peněžních prostředků v hotovosti
či kontrolu provozu traktoru Zetor. ZO bere zprávy na vědomí
Návrh usnesení 2/7/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2014.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 2/7/2
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2014.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
Starosta obce informoval o aktuálním průběhu stavebních prací, které budou přes svátky a
začátkem měsíce ledna přerušeny. V areálu ČOV se podařilo zprovoznit trafostanici a napojit
budovu ČOV na el. proud. Taktéž došlo ke zprovoznění mostu k budově ČOV. Představil
také systém zimní údržby během výstavby kanalizace na hlavní silnici – obec zajistí
pluhování a Správa a údržba silnic posyp. Výkopové práce budou zahájeny během měsíce
ledna s ohledem na aktuální klimatické podmínky. ZO bere informace na vědomí.
Návrh usnesení 2/8
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se průběhu prací stavby
Splašková kanalizace a ČOV Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Rozpočtové opatření č. 7
Předmětem tohoto posledního rozpočtového opatření pro rok 2014 je především navýšení
příjmů o dotace z Operačního programu životní prostředí (Kanalizace a ČOV, Zateplení
školy, Nákup techniky BRO), dotace Zlínského kraje na lesní hospodářství a naopak na
stránce výdajové např. posílení příjmů na projekt Kanalizace a ČOV, zateplení ZŠ a MŠ či
navýšení výdajů na provoz TKR. Dále dochází k přesunu prostředků mezi některými
výdajovými rozpočtovými paragrafy.
Návrh usnesení 2/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2014
formou rozpočtového opatření č. 7.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
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Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ TKR
Místostarosta obce přednesl zprávu, zaměřenou na provozní náklady a příjmy. Z údajů
vyplývá, že roční příjmy při poplatku 900,- Kč a 180 připojených domácnostech činí 162 tis.
Kč. Celkové výdaje (vyjádřeno čísly roku 2014) dosahují ovšem přibližně dvojnásobku (cca
310 tis Kč) – namátkou: poplatky za placené programy činí cca 130 tis., poplatky autorským
svazům cca 55 tis. spotřeba elektřiny 40 tis., opravy 35 tis., provoz infokanálu 34 tis. Za
těchto okolností proto rozhodlo ZO o zvýšení ročního poplatku o 100 Kč na 1.000,- Kč a dále
o vyřazení 2 placených kanálů z nabídky TKR – programu SPORT 5 a erotického programu
Private. V průběhu diskuze rovněž byly tlumočeny připomínky z řad občanů, týkající se
výpadků vysílání. Místostarosta uvedl, že výpadky digitálních programů (Šlágr, Óčko, Óčko
Gold, Prima love, Prima Zoom, ČT D) je způsobena v důsledku nekvalitního pokrytí
pozemním TV signálem. O tomto problému nicméně bude jednáno s Českým
telekomunikačním úřadem. Co se týká opakujících se výpadků zvuku u slovenských kanálů a
programu ČT 1, jedná se o problémy vzniklé v souvislosti s přechodem satelitního operátora
na nový druh dekódovacích karet. Provozovatel TKR, firma 4M Rožnov, nicméně vytipovala
typ satelitního přijímače, který je vůči takovýmto anomáliím odolný. V následujících dnech
tak dojde k výměně celkem 7 přijímačů, čímž by nemělo do budoucna docházet k problémům
v podobě výpadku zvuku.
Návrh usnesení 2/10
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje roční poplatek za připojení k TKR Zděchov ve výši
1000,- Kč, s účinností od 1. 1. 2015 a dále souhlasí s vyřazením 2 placených kanálů z nabídky
TKR (Sport 5, Private TV).
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Postup v rámci schvalování nového územního plánu obce
V rámci veřejného projednávání územního plánu naší obce byly vzneseny celkem 3 námitky,
Jedna byla akceptována, zbylé dvě (které vznesli majitelé nemovitostí v chatovišti Vlčnov),
byly zamítnuty. Vzhledem k tomu, že byly námitky vzneseny, nemohl být nový územní plán
vydán v roce 2014, nýbrž se tak stane až v roce následujícím. ZO bere informace starosty na
vědomí.
Návrh usnesení 2/11
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se postupu v rámci
schvalování územního plánu obce.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Dodatek č. 2 s TS Vsetín – svoz komunálního odpadu
Platba za svoz komunálního odpadu je zčásti odvozena od počtu pravidelně vyvážených
nádob na odpad (popelnice, kontejnery, černé pytle se směsným odpadem). Z toho důvodu
probíhá pravidelné kontrolní sčítání skutečně vyvezených nádob. Jelikož při posledním sčítání
bylo zjištěno, že skutečný počet je vyšší, než počet uvedený ve smlouvě, navrhuje se
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prostřednictvím dodatku č. 2 navýšení částky za 1 svoz z 15.686,- Kč na 16.434,-Kč bez
DPH.
Návrh usnesení 2/12
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění svozu a
likvidace odpadů v obvodu obce Zděchov mezi Obcí Zděchov a Technickými službami
Vsetín, s. r. o.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
13/ Informace
Veřejně prospěšné práce
Od 1. 1. 2015 bude přibrán na veřejně prospěšné práce 1 pracovník.
Rozsvěcování vánočního stromu a mikulášské hodování
Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě obou akcí.
Kontrola ze strany MMR
Dne 15. 12. 2014 proběhla dokladová i fyzická kontrola projektů: Most Skřípov, Trubní
propustek Ráj, Trubní propustek Vlčnov. Kontrolní skupina potvrdila, že všechny 3 akce byly
realizovány v souladu s dotačními podmínkami a nezaznamenala žádný kontrolní nález.
Koliba Zděchov
Dolaďují se právní náležitosti odkoupení budovy.
Lípa v břehu u č. p. 65
Ukázalo se, že tato lípa je ve špatném stavu a bude nutné provést její skácení, které bude
muset být provedeno za použití horolezecké techniky.
14/ Připomínky členů zastupitelstva
Žádné připomínky nebyly v rámci projednávaného bodu vzneseny.
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15/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a zasedání ukončil.

Josef Orság
ověřovatel zápisu

Ing. Patrik Kocourek
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 07. 01. 2015
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 7.1.2015
Sejmuto dne:
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