OBEC ZDĚCHOV

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 30. 04. 2015
7. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov zahájil starosta obce v 18:30 hod. a
konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
Zároveň informoval o důvodech hodných zřetele, na jejichž základě došlo ke zrušení
6. zasedání ZO.
V době zahájení bylo přítomno 9 členů zastupitelstva, z řad veřejnosti bylo přítomno 0 osob.
Omluveni ze zasedání: Ing. Zdeňka Sezimová, Ing. Karel Trochta.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu z 5. zasedání ZO ze dne 12.3.2015
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zděchov sestavené k 31.12.2014
6. Schválení účetní závěrky Obce Zděchov sestavené k 31.12.2014
7. Závěrečný účet Obce Zděchov za rok 2014
8. Pronájem nebytových prostor – kiosek s občerstvením na koupališti ve Zděchově
9. Pronájem obecních pozemků
10. Pravidla pro přijímání petic a stížností
11. Kanalizace a ČOV Zděchov
12. Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1438958349/2015
13. Územní plán obce Zděchov
14. Stavební pozemky Machalky
15. Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Zděchov
16. Šatny Sokol Zděchov – zateplení
17. Žádost o finanční podporu sportovních aktivit ze strany pana Tomáše Frýdla
18. Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti VaK Vsetín a.s.
19. Souhlas se stavbou vodovodní přípojky
20. Dohoda o ukončení nájmu pozemku parc.č. 1431/18
21. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev (nový bod)
22. Záměr na pronájem budovy Koliby (nový bod)
23. Informace
24. Připomínky členů zastupitelstva
25. 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 21. Změna
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a 22.
Záměr na pronájem budovy Koliby.
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Návrh usnesení 7/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 7. zasedání Zastupitelstva
obce, včetně nově navrženého bodu 21. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev a 22. Záměr na pronájem budovy Koliby.
 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 7/2/1
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.
Návrh usnesení 7/2/2
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 5. zasedání ZO ze dne 12. 3. 2015
Koliba Zděchov
Majetkoprávní převod nemovitosti byl dokončen, obec obdržela příslušné rozhodnutí
z katastru nemovitostí.
Návrh usnesení 7/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 5. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Rozpočtové opatření č. 2
Předmětem tohoto rozpočtového opatření je přeúčtování části výdajů, původně v rozpočtu
zahrnutých v § 2321 Odvádění a čištění dešťových vod na výdaje, vzniknuvší např.
v souvislosti s dopracováním územního plánu, auditem hospodaření v ZŠ a MŠ, členským
příspěvkem do Spolku pro obnovu venkova, opravou veřejného osvětlení. Dále se rozpočtové
opatření týká rozúčtování projektové dokumentace na rekonstrukci obecního domu do dvou
příslušných paragrafů.
Návrh usnesení 7/4
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2015
formou rozpočtového opatření č. 2, dle předložené důvodové zprávy.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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5/ Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Zděchov sestavené k 31.12.2014
ZO projednalo a schválilo účetní závěrku své příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zděchov,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014. Součástí projednávaných dokumentů byl: Výkaz
zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha, Výroční zpráva, Inventarizační zpráva a Protokol o výsledku
veřejnoprávní kontroly u příspěvkové organizace.
Návrh usnesení 7/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje účetní závěrku, obcí zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Zděchov, IČ: 70984131, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2014.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Schválení účetní závěrky Obce Zděchov sestavené k 31.12.2014
Ve dnech 3. 4. 2015 až 8. 4. 2015 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 2014. Při tomto
přezkoumání byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených
pod písm. c) (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.). Na základě této zprávy souhlasí
ZO s hospodařením obce s výrokem „bez výhrad“. Dále ZO schválilo účetní závěrku obce,
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014. Zastupitelé i veřejnost se blížeji mohli s těmito
dokumenty seznámit prostřednictvím elektronické úřední desky.
Návrh usnesení 7/6/1
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 2014, a to
bez výhrad.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 7/6/2
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 2014 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 (Výkaz zisků a ztrát, Příloha,
Rozvaha, Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2014, Inventarizační zpráva za rok 2014).
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Závěrečný účet Obce Zděchov za rok 2014
S předchozím bodem přímo souvisí i projednání Závěrečného účtu obce za rok 2014. Ten byl
stejně jako účetní závěrka a zpráva o přezkoumání hospodaření zveřejněn na úřední desce. ZO
schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2014.
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Návrh usnesení 7/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 2) písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, celoroční hospodaření obce Zděchov za rok 2014.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Pronájem nebytových prostor – kiosek s občerstvením na koupališti ve Zděchově
Na základě předchozího schválení záměru v ZO byl dne 16.3.2015 na úřední desce tento
záměr vyhlášen. Ve stanoveném termínu obec obdržela celkem 2 písemné návrhy. ZO
po předchozím posouzení obou písemných návrhů rozhodlo pronajmout kiosek
s občerstvením paní Martině Zapalačové, a to na 3 roky - výše nájemného bude činit 20.000,Kč/ročně.
Návrh usnesení 7/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor –
kiosku s občerstvením na koupališti Zděchov s paní Martinou Zapalačovou na dobu 3 let, při
výši nájmu 20.000,-Kč/ročně.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Pronájem obecních pozemků
ZO schválilo na svém 5. zasedání záměr obce pronajmout pozemky parc. č. 1010/6, 1021/5 a
části pozemků parc.č. 1029, 4718/1, 4720, 1115/1 a 1125 v k.ú. Zděchov za účelem pořádání
sportovních akcí. Jediný, kdo reagoval na následnou veřejnou výzvu, byla AVZO TSČ ČR,
z.o. Zděchov. ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu s tímto zájemcem na dobu 6 let.
Výše nájemného se stanovuje ve výši 10,- Kč/m2/rok. Jako pomůcka pro stanovení této ceny
posloužila obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 01/2010 (konkrétně čl. 17 této
vyhlášky).
Návrh usnesení 7/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu obecních pozemků parc.
č. 1010/6, 1021/5 a části pozemků parc.č. 1029, 4718/1, 4720, 1115/1 a 1125 v k.ú. Zděchov s
Asociací víceúčelových základních organizací Technických sportů a činností České
republiky, základní organizací Zděchov s výší nájmu 10,- Kč/1m2/rok a dobou pronájmu
6 let.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Pravidla pro přijímání petic a stížností
Předseda kontrolního výboru Ing. Patrik Kocourek stručně představil přítomným materiál
s názvem Pravidla pro přijímání petic a stížností, který byl zpracován kontrolním výborem
zastupitelstva. V daném případě se jedná o dokument, na jehož základě bude obec postupovat
při přijímání stížností, popř. petic. Jedná se o materiál, který schvaluje starosta tam, kde není
zřízena rada obce. ZO proto bere dokument pouze na vědomí.
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Návrh usnesení 7/10
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Pravidla pro přijímání petic a stížností.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Kanalizace a ČOV Zděchov
Starosta obce informoval o průběhu prací. Aktuálně je problémem lokalita na Výsluní, kde
muselo dojít k přerušení prací a bude se muset zřejmě řešit vícepráce v podobě přeložky
inženýrských sítí (vodovod). V souvislosti s tímto a řadou dalších nepředvídaných problémů
(skalnaté podloží) dochází k určitému zpoždění v harmonogramu realizace díla. Se Státním
fondem životního prostředí proto byla vykomunikována možnost posunutí termínu předání
díla ze strany zhotovitele o 2 měsíce (tj. k 31.8.2015). ZO schvaluje proto uzavření
příslušného dodatku smlouvy o dílo se společností Cobbler, s.r.o. Ze strany poskytovatele
dotace také proběhla 15.4. kontrola na místě, která nezjistila žádný nesoulad.
Starosta dále informoval o jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje. Snahou je se
domluvit, aby došlo k plošné opravě silnice III. třídy nejen v úsecích, kde do silnice vstupuje
kanalizace (hradí obec), ale i mimo tyto úseky tak, aby byla provedena celistvá oprava hlavní
silnice (hradilo by ředitelství silnic).
V souvislosti s nutností provést pokládku živice je nutno vyhlásit výběrové řízení na
dodavatele. Rozpočet projektu Kanalizace a ČOV totiž zahrnuje pouze výměru živice
odpovídající pouze šířce rýhy ve vozovce. ZO schvaluje vyhlášení veřejné zakázky a
stanovuje seznam uchazečů, kteří budou osloveni k podání nabídky.
Občané obce obdrželi informační leták, který dá prvotní odpověď na nejčastější otázky,
týkající se napojení na kanalizaci a následného fungování systému.
ZO taktéž zváží varianty budoucího provozování kanalizace a ČOV – počítá se s tím, že
provozovatelem Kanalizace a ČOV bude přímo obec. Vzhledem ke skutečnosti, že obec je
však akcionářem VaK Vsetín, a.s., který je 100 % vlastněn veřejným sektorem, umožnil by
případně Fond i variantu, dle níž by byl provozovatelem VaK Vsetín, a.s. Rozhodující je
v tomto ohledu výše stočného.
Návrh usnesení 7/11/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností
Cobbler, s.r.o. v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 7/11/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na pokládku živice a
schvaluje seznam uchazečů, kteří budou osloveni k předložení cenové nabídky.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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12/ Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1438958349/2015
Obci bylo nabídnuto od České spořitelny, a.s. (u níž má obec zřízený i běžný bankovní účet)
jako v posledních letech zřízení kontokorentního úvěru, který by sloužil především jako určitá
pojistka v případě momentálního výpadku peněžních prostředků. Starosta obce zdůraznil, že
obec za tuto možnost mimořádného čerpání úvěrových prostředků bude bance hradit poplatek
v řádu cca 2,5 tis. Kč/rok. ZO schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru.
Návrh usnesení 7/12
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Smlouvy o
úvěru 1438958349/2015 s Českou spořitelnou, a. s., v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

kontokorentním

13/ Územní plán obce Zděchov
Dne 14.5.2015 se na Městském úřadě ve Vsetíně uskuteční opakované veřejné projednávání
návrhu nového územního plánu. Starosta připomněl, že proces vydání nového územního
plánu má své zákonem dané lhůty, přesto bude snahou vedení obce zajistit, aby se ho podařilo
vydat v co nejbližší době.
Návrh usnesení 7/13
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se procesu
přípravy nového územního plánu obce.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
14/ Stavební pozemky Machalky
Zastupitelstvo obec schválilo na svém 17. zasedání dne 27. 4. 2012 odprodej jednoho z
pozemků v lokalitě Machalky (pozemek parc. č. 1431/11 o výměře 1109 m2) panu Tkočovi a
paní Köhlerové. Součástí následně uzavřené kupní smlouvy je klausule o předkupním právu
obce ke stavebnímu pozemku v případě, kdy kupující zamýšlí prodej stavebního pozemku (a
to za cenu, za kterou obec pozemek prodala). Kupující prodej tohoto pozemku nyní skutečně
zamýšlí. Obec však místo využití předkupního práva v podobě faktického zpětnabytí a
následného prodeje novému zájemci upřednostňuje řešení, kterým přivolí panu Tkočovi a
paní Köhlerové k odprodeji pozemku třetí osobě, přičemž ale součástí smluvního ujednání
musí být předkupní právo obce Zděchov a také je nutno, aby pozemek této třetí osobě byl
prodán za cenu, za jakou jej obec prodala.
Návrh usnesení 7/14
Zastupitelstvo obce Zděchov přivoluje k převodu pozemku parc. č. 1431/11 třetí osobě za
podmínky prodeje za stejnou kupní cenu, za níž byl od obce Zděchov získán a za podmínky
zřízení předkupního práva ve prospěch obce Zděchov, přičemž předkupní právo obce
Zděchov bude sjednáno na dobu určitou do dne, kdy nabude právní moci kolaudační
rozhodnutí, kterým bude řádně kolaudovaný rodinný dům postavený budoucím kupujícím na
pozemku převedeném dle příslušné kupní smlouvy do jeho vlastnictví.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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15/ Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Zděchov
V souvislosti se změnou legislativy v oblasti odpadů týkající se zejména nových povinností
v souvislosti se sběrem biologicky rozložitelného odpadu a kovů, přistoupilo ZO k vydání
příslušné obecně závazné vyhlášky, řešící podmínky shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu + stavebního odpadu.
Návrh usnesení 7/15
Zastupitelstvo obce Zděchov vydává v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, obecně závaznou vyhlášku
č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
16/ Šatny Sokol Zděchov – zateplení
Obci Zděchov se podařilo předjednat text tzv. nepojmenované smlouvy, na jejímž základě by
společnost Spedimex Moravia s.r.o. provedla bezplatně zateplení objektu šaten. O hodnotu
provedených prací se následně zvýší účetní hodnota budovy. ZO uzavření smlouvy schvaluje.
Návrh usnesení 7/16
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje v souladu s ustanovením § 1746, odst. 2 zákona
89/2012 Sb. občanského zákoníku uzavření smlouvy mezi obcí Zděchov a firmou Spedimex
Moravia s.r.o., v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
17/ Žádost o finanční podporu sportovních aktivit ze strany pana Tomáše Frýdla
Pan Tomáš Frýdl se obrátil na obec s žádostí o případné poskytnutí příspěvku, určeného ke
krytí nákladů jím provozované závodní sportovní činnosti. V současnosti se má například
účastnit závodů horských kol kategorie elite, v níž mj. startuje i český olympijský vítěz a
mistr světa v závodech na horských kolech Jaroslav Kulhavý. ZO souhlasí s poskytnutím
příspěvku ve výši 10.000 Kč.
Návrh usnesení 7/17
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje poskytnutí příspěvku panu Tomáši Frýdlovi na
sportovní činnost ve výši 10.000,- Kč.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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18/ Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti VaK Vsetín a.s.
Dne 04. 06. 2015 se uskuteční řádná Valná hromada akciové společnosti VaK Vsetín. Dle
zákona o obcích je pravomoc delegovat zástupce obce na Valné hromady ve výlučné
pravomoci ZO. ZO deleguje starostu obce a jako jeho náhradníka místostarostu obce.
Návrh usnesení 7/18
Zastupitelstvo obce Zděchov, na základě ustanovení § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, deleguje, jako zástupce obce Zděchov, na
řádnou Valnou hromadu Vodovodů a kanalizací Vsetín, a. s., konanou dne 04. 06. 2015,
starostu obce Ing. Tomáše Kocourka. Jako jeho náhradníka deleguje místostarostu obce
Ing. Ladislava Baroně.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
19/ Souhlas se stavbou vodovodní přípojky
V souvislosti s probíhající výstavbou kanalizace chce řada občanů využít situaci, dokud
nebudou provedeny plošné opravy povrchů komunikací k tomu, aby si vybudovali i
vodovodní přípojku. V souvislosti se získáním potřebných povolení ke stavbě obec svoluje
v případě žadatelů, vyjmenovaných v důvodové zprávě se stavbou těchto vodovodních
přípojek na obecních pozemcích.
Návrh usnesení 7/19
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí se stavbou vodovodních přípojek na obecních
pozemcích.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
20/ Dohoda o ukončení nájmu pozemku parc.č. 1431/18
Obec Zděchov oslovil zájemce o pronájem pozemku parc. č. 1431/18. Tento pozemek ovšem
má doposud v pronájmu Vsacko Hovězí, a.s. Vsacko Hovězí však je ochotno přistoupit
k předčasnému ukončení nájmu na základě vzájemné dohody. ZO uzavření této dohody bere
na vědomí.
Návrh usnesení 7/20
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku
parc. č. 1431/18 v k. ú. zděchov se Vsackem Hovězí, a.s.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
21. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev
Odměny za výkon funkce, které náleží členům zastupitelstva obce, stanoví nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., které doznalo v dubnu 2015 změny v podobě možnosti zvýšení těchto odměn.
Přitom platí, že u neuvolněných členů zastupitelstva obce rozhoduje o výši odměn, v souladu
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se zákonem o obcích, obecní zastupitelstvo. Zastupitelstvo obce se jednomyslně shodlo, že
změnu nařízení č. 37/2003 Sb. nebude brát nijak v potaz a ponechá neuvolněným
zastupitelům výši odměny ve stávající výši – odsouhlasené v rámci ustavujícího zastupitelstva
7.11.2014.
Návrh usnesení 7/21
Zastupitelstvo obce Zděchov, v souvislosti se změnou nařízení č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, stanovuje v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. n)
zákona č. 128/200 Sb., o obcích, odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce Zděchov
ve stávající výši.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
22/ Záměr na pronájem budovy Koliby
Vzhledem ke skutečnosti, že obec obdržela dotaz, týkající se možnosti pronájmu této budovy
k provozování hostinské činnosti, schválilo ZO vyhlášení záměru na její pronájem. Výběr
případného nájemce bude probíhat na základě komplexnosti předložených návrhů, nikoliv jen
dle nejvyšší cenové nabídky.
Návrh usnesení 7/22
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr pronájmu budovy Koliby, č.p. 222.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
23/ Informace
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz se uskuteční dne 13.5.2015.
Stavění máje
Starosta obce poděkoval všem, kteří v nevlídném počasí májku dovezli a také těm, kteří se
podíleli na jejím vztyčení.
70. výročí konce 2. světové války
Starosta položí na počest uctění památky k Pomníku padlých věnec. V neděli se také
uskuteční symbolické setkání.
TKR
Místostarosta obce informoval o tom, že televizní stanice skupiny NOVA a PRIMA se
rozhodly zpoplatnit poskytnutí svého programového obsahu veškerým kabelovým televizím,
a to i navzdory, že se vstupní signál těchto stanic přijímá z vysílače, vysílajícího tyto
programy volně a zdarma. Obec proti tomuto kroku, který povede k dalšímu nárůstu
provozních nákladů kabelové televize, podala podnět Radě pro televizní a rozhlasové vysílání,
která však bohužel s postupem televizních společností souhlasí.
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24/ Připomínky členů zastupitelstva
Pan Miroslav Ezechýl
Informoval o záměru České pošty provozovat řadu úřadoven v režimu pošta partner. Starosta
obce přislíbil, že vyvolá s ředitelem České pošty jednání, které by směřovalo k tomu, aby
pošta ve Zděchově zůstala zachována a to i kdyby obec hradila mzdové a provozní náklady.
Dále navrhl přeložit umístění jednoho rozhlasového hlásiče Na Zákopčí.
Pan Karel Hrbáček
Vyslovil prosbu, aby došlo v souvislosti s plánovanými květnovými akcemi k uklizení
parkoviště ve sportovním areálu. Dále požádal starostu o vyhotovení jmenovacího dekretu pro
nového velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Zděchov.
Václav Šťastný
Navrhl zřídit na webových stránkách naši obce odkaz, kde by se umisťovaly zprávy vyhlášené
ve veřejném rozhlase.
25/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a zasedání ukončil.

Ing. Patrik Kocourek
ověřovatel zápisu

Josef Orság
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 07. 05. 2015
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 07.05.2015
Sejmuto dne:
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