OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 08. 2015
10. 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, z řad veřejnosti a hostů bylo přítomno
0 osob.
Omluveni ze zasedání: Ing. Ladislav Baroň, Václav Šťastný.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu z 9. zasedání ZO ze dne 7.7.2015
4. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu
5. Zateplení obecního domu čp. 175
6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Kanalizace a ČOV Zděchov
8. Stavební obvod Machalky
9. Smlouva o výpůjčce odpadových nádob
10. Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2714/6
11. Žádost o poskytnutí příspěvku na vodovodní přípojku
12. Veřejnoprávní smlouva s Městem Vsetín (nový bod)
13. Smlouva o právu provést stavbu - pan Davídek (nový bod)
14. Projekt „Biketrails Valašsko II“ (nový bod)
15. Informace
16. Připomínky členů zastupitelstva
17. 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 12.
Veřejnoprávní smlouva s Městem Vsetín, 13. Smlouva o právu provést stavbu - pan Davídek
a 14. Projekt „Biketrails Valašsko II“. Program jednání byl schválen včetně nově navržených
bodů.
Návrh usnesení 10/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 10. zasedání Zastupitelstva
obce, včetně nově navrženého bodu 12. Veřejnoprávní smlouva s Městem Vsetín, 13.
Smlouva o právu provést stavbu - pan Davídek a 14. Projekt „Biketrails Valašsko II“.
 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 10/2/1
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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 10/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Tomáš Kocourek.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu z 9. zasedání ZO ze dne 07. 07. 2015
Nový územní plán
Starosta obce informoval zastupitele, že nový územní plán byl vydán dne 7. 7. 2015 a je
uložen na OÚ Zděchov, kde je možno do něj nahlížet. Údaje o územním plánu jsou také
zveřejněny na adrese www.mestovsetin.cz.
Návrh usnesení 10/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 9. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu
Obec Zděchov se vždy snažila o udržení pošty v naší obci. I současné vedení vnímá tuto
službu pro občany jako velmi důležitou a jako nedílnou součást života v obci. O to více
zastupitelé bedlivě sledovali a sledují debatu ohledně snižování počtu poboček pošty v ČR.
Bylo tak zahájeno jednání s Českou poštou o osudu pobočky ve Zděchově v tom duchu, aby
měla obec možnost aktivně vstoupit do jednání. V červnu letošního roku vyvolala pošta
jednání se starosty některých menších obcí v našem kraji, kde jim představila projekt Pošta
partner. Jedná se vlastně o zajištění všech poštovních služeb v režii obce, s tím že Česká pošta
hradí obci dohodnutou částku za zajištění těchto služeb. Pro občany se nic nezmění, rozsah
služeb zůstane zachovaný. Obdobně už pošta funguje v obci Růžďka nebo Střítež nad
Bečvou, ke spokojenosti obce i občanů. Po zvážení všech okolností zastupitelstvo schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. s účinností od 1.12.2015.
Návrh usnesení 10/4
Zastupitelstvo obce
Zděchov schvaluje uzavření
č. 982602000000-0032/2015 pro Českou poštou, s.p.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

Smlouvy o

zajištění

služeb

5/ Zateplení obecního domu čp. 175
Starosta obce informoval o dosavadním průběhu prací. Zastupitelé byli seznámeni s barevným
návrhem fasády. Následně starosta představil finální podobu tzv. Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, resp. Smlouvy č. 152234213 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
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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 č. 15234213 o poskytnutí podpory a pověřilo starostu obce jejím
podpisem.
Návrh usnesení 10/5/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se postupu
prací na projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy obecního úřadu ve
Zděchově“.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 10/5/2
Zastupitelstvo obce Zděchov přijímá podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
č.j.: 115D222006745, týkající se projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy
obecního úřadu ve Zděchově“, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/15.26873, realizovaného
prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 10/5/3
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje, v souvislosti s realizací projektu „Zlepšení tepelně
technických
vlastností
budovy
obecního
úřadu
ve
Zděchově“,
reg.
č.
CZ.1.02/3.2.00/15.26873, uzavření Smlouvy č. 15234213 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, v předloženém
znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Rozpočtové opatření č. 4
Předmětem tohoto rozpočtového opatření je přijatá dotace z Úřadu práce na VPP ve výši
86.073,- Kč a dále posílení paragrafu 1032 – lesní hospodářství, 3412 - šatny a 3635 – územní
plánování z paragrafu 2321 o částku 381.500,- Kč. ZO rozpočtové opatření schvaluje.
Návrh usnesení 10/6
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2015
formou rozpočtového opatření č. 4, dle předložené důvodové zprávy.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Kanalizace a ČOV Zděchov
Oprava povrchu komunikací
Starosta obce informoval o postupu prací v rámci opravy povrchů místních komunikací.
Zmínil, že celkový rozsah oprav je závislý na množství finančních prostředků a proto v této
chvíli nelze říci, které komunikace se podaří opravit celoplošně a kde se opraví pouze
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stavební rýha po kanalizaci. Vzhledem k velkému objemu oprav silnic v celé ČR je kapacita
firem velmi omezená a s ohledem na koordinaci prací se zhotovitelem kanalizace firmou
Cobbler je potřeba posunout termín dokončení oprav komunikací a tím i stavbu kanalizace na
konec září 2015.
Domovní přípojky na kanalizaci
Zde starosta informoval zastupitele o počtu napojených objektů na splaškovou kanalizaci a
stav materiálu (trubky a kolena). Postupně se doobjednávají chybějící kolena.
Návrh usnesení 10/7/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravy
povrchu komunikací se společností Alpine Bau CZ, a.s., v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 10/7/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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.
8/ Stavební obvod Machalky
Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání ze dne 7. 7. 2015 schválilo záměr na prodej
2 obecních stavebních pozemků v lokalitě Machalky - stavební parcely č. 1 - pozemek 1431/8
a stavební parcely č. 3 – pozemek 1431/12. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna na
úřední desce OÚ Zděchov od 17. 7. 2015, s tím že termín pro předložení nabídek byl stanoven
do 21.8.2015. V uvedené lhůtě byly podány 2 nabídky.
Návrh usnesení 10/8/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odprodej obecního pozemku parc. č. 1431/8, o výměře
945 m2 v k.ú. Zděchov manželům Novákovým, bytem Dětská 1840, Vsetín za cenu 250
Kč/m2.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 10/8/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odprodej obecního pozemku parc. č. 1431/12, o
výměře 1.317 m2 v k.ú. Zděchov MUDr. Jiřímu Kourkovi, bytem Jana Zajíce 8, Ústí nad
Labem za cenu 265,91 Kč/m2.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Smlouva o výpůjčce odpadových nádob
Společnost EKO-KOM bezplatně zapůjčila obci nádoby na tříděný odpad, které jsou
rozmístěny po naší obci. Jedná se o 3 kontejnery na plast, 3 kontejnery na papír a 3 zvony na
sklo. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce č. 30/0439 se společností EKO-KOM.
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Návrh usnesení 10/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 30/0439 se
společností EKO-KOM, a.s.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2714/6
Pan Karel Kocourek se na obec obrátil s žádostí o odkoupení části obecního pozemku parc .č.
2714/6, který přiléhá k jeho pozemkům. Jelikož se jedná o pozemek, na kterém bude umístěna
přípojka NN pro novostavbu p. Davídka, bere ZO tuto žádost prozatím pouze na vědomí
s tím, že nejdříve je potřeba majetkoprávně ošetřit s ČEZem vedení přípojky – věcné
břemeno. Poté bude zahájeno jednání s panem Kocourkem o konkrétní podobě odkupu.
Návrh usnesení 10/10
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí žádost pana Karla Kocourka.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Žádost o poskytnutí příspěvku na vodovodní přípojku
Manželé Hrbáčkovi, Zděchov čp. 223 se na obec obrátili s žádostí o poskytnutí finančního
příspěvků na úhradu nákladů spojených s vybudováním vodovodní přípojky. Jako důvod
ztráty vody ve studni manželé Hrbáčkovi uvádějí výkop kanalizace a následné úpravy terénu
v blízkosti pramene. ZO pověřuje starostu obce k prověření této záležitosti.
Návrh usnesení 10/11
Zastupitelstvo obce Zděchov ukládá starostovi obce prověřit žádost manželů Hrbáčkových.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Veřejnoprávní smlouva s Městem Vsetín
ZO na svém 8. zasedání ze dne 29.5.2015 vyslovilo souhlas s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s Městem Vsetín o přenesené působnosti v oblasti sociálně - právní ochrany dětí.
Rada města Vsetín následně schválila dne 30.7.2015 uzavření výše uvedené smlouvy. ZO
proto schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Návrh usnesení 10/12
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje, uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 22/OSV s Městem
Vsetín o přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
13/ Smlouva o právu provést stavbu - pan Davídek
Pan Davídek se na obec obrátil s žádostí o vyjádření ke stavbě rodinného domu na parcele
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č. 2731/3 a dále se smlouvou o právu provést stavbu vodovodní přípojky a přípojky na
splaškovou kanalizaci na obecním pozemku parc. č. 4767/3. Jelikož obě záležitosti spadají do
kompetence starosty, starosta tak pouze informoval zastupitele o podobě vyjádření a smlouvy
o právu provést stavbu. Zejména byla diskutována trasa vedení přípojky NN.
Návrh usnesení 10/13
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí uzavření smlouvy o právu provést stavbu
s panem Davídkem, Zděchov čp. 174 a vydání vyjádření ke stavbě RD.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
14/ Projekt „Biketrails Valašsko II“
V letošním roce se dokončila realizace projektu Biketrails Valašsko II, jehož investorem bylo
Sdružení Valašsko – Horní Vsacko. V lokalitě pod Filkou tak byly vybudovány trasy pro
cykloturistiku. Zaměřením skutečného provedení stavby se zjistilo, že byly zasaženy některé
obecní pozemky, které původně nebyly v projektu. ZO souhlasí s realizací projektu na
pozemcích parc. č. 1390/73; 1406/1; 4845/1 a 4848 vše v k.ú. Zděchov.
Návrh usnesení 10/14
Zastupitelstvo obce Zděchov jako vlastník pozemku parc. č. 1390/73; 1406/1; 4845/1 a 4848
v k. ú. Zděchov souhlasí s realizací projektu Biketrails Valašsko II na daných parcelách, a to
minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu, která je 5 let od finančního ukončení
projektu. Projekt realizuje dobrovolný svazek obcí Valašsko – Horní Vsacko.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
14/ Informace
Požáry v obci – poděkování
Starosta obce poděkoval členům SDH Zděchov za výborně odvedenou práci při požárech
v naší obci. Současně byla diskutována potřeba pořízení vysílaček pro vzájemnou komunikaci
mezi hasiči, ale také v rámci celého zásahu s řídícím důstojníkem.
Oprava koryta Zděchovky
Lesy ČR připravují opravu koryta Zděchovky od odbočky k bývalému JZD po Kasíno - jedná
se o stavební práce v korytě toku, které zajistí podélnou i příčnou stabilizaci koryta a zabrání
prohlubování nivelety dna. Z koryta budou odstraněny nánosy sedimentů a stromy a keře z
břehů. Dojde k opravě stávajících spádových zděných stupňů (některé budou celé zbourány a
postaveny nové); bude provedena podélná stabilizace levého břehu ve vztahu k silniční
komunikaci vedené podél břehové hrany. V této souvislosti se Lesy ČR obrátily na obec a
další majitele přilehlých pozemků s žádostí o jejich odkup, který je nutný pro vydání povolení
celé stavby.
15/ Připomínky členů zastupitelstva
Připomínky ze strany zastupitelů nebyly sděleny.
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16/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a zasedání ukončil.

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu

Zdeněk Chrástecký
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 03. 09. 2015
Zapsal: Ing. Tomáš Kocourek
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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