OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016
25. 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: Josef Orság, Karel Hrbáček
Z řad veřejnosti a hostů bylo přítomno 0 osob
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu z 24. zasedání ZO ze dne 29. 11. 2016
4. Rozpočtové provizorium na rok 2017
5. Pronájem obecních pozemků
6. Rozpočtové opatření č. 8
7. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
8. Obecní úřad Zděchov - stavební úpravy v 1. NP
9. Zateplení obecního domu čp. 174
10. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2016
11. Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměňování členů zastupitelstev
12. Informace
13. Připomínky členů zastupitelstva
14. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program jednání.
Návrh usnesení 25/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 25. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov.
 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 25/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Miroslav Ezechýl a pan Václav Šťastný.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 25/2/2
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 24. zasedání ZO ze dne 29. 11. 2016
Stížnost paní Práškové na jednání starosty obce
Starosta obce uvedl, že schůzka s právníkem, kde bude konzultován další postup v této věci,
je naplánována na začátek ledna 2017.
Návrh usnesení 25/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 24. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Rozpočtové provizorium na rok 2017
Jelikož k 1. 1. 2017 nebude mít obec Zděchov schválený rozpočet pro rok 2017, bude od
tohoto data až do doby schválení rozpočtu obce na rok 2017 muset postupovat podle tzv.
rozpočtového provizoria. ZO rozpočtové provizorium schvaluje a stanovuje jeho pravidla.
Návrh usnesení 25/4
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 2016, 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
2017.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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5/ Pronájem obecních pozemků
Obec zveřejnila na své úřední desce 1.12.2016 záměr pronajmout části obecních pozemků
parc. č. 4540/8, 3117/3 a 4540/1 formou pachtovní smlouvy. Jediným zájemcem je pan Petr
Janičata. Obec schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s tímto zájemcem za cenu 100,Kč/ha/rok.
Návrh usnesení 25/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s panem Petrem
Janičatou ve věci pronájmu části obecních pozemků parc. č. 4540/8, 3117/3 a 4540/1 (vše
v k.ú. Zděchov) formou pachtovní smlouvy. Cena pronájmu se stanovuje na 100,- Kč/ha/rok.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Rozpočtové opatření č. 8
Starosta obce předložil ZO rozpočtové opatření, které mj. na příjmové straně zahrnuje
navýšení příjmů o prostředky na veřejně prospěšné práce a na výdajové navýšení paragrafů
odvádění a čištění odpadních vod, pošta, ostatní záležitosti kultury, bytové hospodářství,
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků, zastupitelstvo aj. Kompletní výčet je přílohou
zápisu.
Návrh usnesení 25/6
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2016
formou rozpočtového opatření č. 8, v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
Starosta obce blíže informoval o projekční přípravě nových větví kanalizace, které by se měly
realizovat v dohledné budoucnosti (Zákopčí, lokalita Na výsluní a Machalky). Starosta rovněž
konstatoval, že stále ještě není celá řada objektů na kanalizační síť napojena. V této
souvislosti upozornil na skutečnost, že s vysokou pravděpodobností začnou u nepřipojených
nemovitostí provádět pracovníci vodoprávního úřadu kontroly – u septiků kvalitu přečištěné
odpadní vody dle platného povolení, a u nepropustných jímek budou majitelé vyzvání k
předložení dokladu o jejich řádném vyvážení. Občané, kteří se dosud nepřipojili, byli
informováni o tom, jaké kroky mají provést v aktuálním vydání obecního zpravodaje. Dále
představil znění Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod veřejnou kanalizací Obce
Zděchov, kterou bude začátkem r. 2017 uzavírat Obec s majiteli nemovitostí napojených na
kanalizaci. Současně s tím ZO schvaluje i příslušné obchodní podmínky a Reklamační řád.
Návrh usnesení 25/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje znění Smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod
veřejnou kanalizací Obce Zděchov, příslušné obchodní podmínky a Reklamační řád.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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8/ Obecní úřad Zděchov - stavební úpravy v 1. NP
Na minulém zasedání schválilo ZO vyhlášení veřejné zakázky „Obecní úřad Zděchov –
stavební úpravy 1.NP“ - stavební úpravy kanceláře OÚ, resp. její rozšíření. Obec obdržela
celkem 2 cenové nabídky. Kritériem byla stanovena nejnižší nabídková cena. Nejvhodnější
nabídku podle tohoto kritéria předložil uchazeč FABRIKO MORAVA, s.r.o. (364.529,- Kč
bez DPH). ZO schvaluje výběr této firmy a zároveň uzavření smlouvy o dílo.
Návrh usnesení 25/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje v rámci veřejné zakázky „Obecní úřad Zděchov stavební úpravy v 1. NP“ výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč: FABRIKO
MORAVA, s.r.o., IČ: 28632761 a zároveň schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo
s tímto uchazečem.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Zateplení obecního domu čp. 174
Na minulém zasedání schválilo ZO vyhlášení veřejné zakázky i na zateplení obecního domu –
konkrétně budovy č.p. 174 (bytové domy). Hodnotícím kritériem byla stanovena opět nejnižší
nabídková cena bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržela obec celkem 4 cenové
nabídky. Nejnižší nabídku předložila společnost FABRIKO MORAVA, s.r.o. (1.088. 660,21
Kč bez DPH). ZO schvaluje výběr této firmy a zároveň uzavření smlouvy o dílo.
Návrh usnesení 25/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje v rámci veřejné zakázky Zateplení obecního domu čp.
174 výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč: FABRIKO MORAVA, s.r.o., IČ:
28632761 a zároveň schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo s tímto uchazečem.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2016
Předsedkyně finančního výboru Ing. Zdeňka Sezimová seznámila přítomné s rozsahem
aktivit, které provedl v roce 2016 finanční výbor. Ten se mj. podílel na přípravě rozpočtu
obce na rok 2016, sledoval jeho plnění nebo prováděl kontroly, související s finanční a
pracovně-právní agendou (např. kontrola pokladní hotovosti, kontrola čerpání dotací na
veřejně prospěšné práce). Finanční výbor konstatuje, že v rámci této své činnosti nezjistil
žádné nedostatky. ZO bere zprávu finančního výboru na vědomí. Následně informoval ZO o
činnosti kontrolního výboru za uplynulý rok 2016 i předseda kontrolního výboru Ing. Patrik
Kocourek. Kontrolní výbor v roce 2016 mj. prováděl kontroly týkající se hospodaření v
obecních lesích, provedl veřejnosprávní kontrolu ZŠ a MŠ Zděchov a šetřil stížnost paní
Práškové na jednání starosty obce. Kontrolní výbor v průběhu svých kontrol nezjistil žádné
pochybení. ZO taktéž bere zprávu o činnosti výboru na vědomí.
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Návrh usnesení 25/10/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2016.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 25/10/2
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2016.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměňování členů zastupitelstev
Vláda schválila novelu nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
Novela umožňuje v případě neuvolněných zastupitelů navýšit stropní částky odměn o 4 %.
ZO navrhuje odměny nezvyšovat a navrhuje tyto ponechat ve stávající výši.
Návrh usnesení 24/11
Zastupitelstvo obce Zděchov neschvaluje navýšení měsíčních odměn uvolněných členů
zastupitelstva obce Zděchov a rozhoduje o tom, že i po 1.1.2017 budou měsíční odměny
poskytovány v nezměněné výši.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Informace
Sousedský bál
Dne 14.1.2017 se uskuteční na Hovězí VIII. Sousedský bál, který spolupořádají obce Janová,
Hovězí, Huslenky a Zděchov.
Zpravodaj
Starosta obce poděkoval místostarostovi za koordinaci prací na přípravě zpravodaje.
13/ Připomínky členů zastupitelstva
Žádné připomínky nebyly vzneseny.
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14/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 25. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast, popřál příjemné prožití vánočních svátků a šťastný
nový rok. Následně zasedání ukončil.

Miroslav Ezechýl
ověřovatel zápisu

Václav Šťastný
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 23. 12. 2016
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 29.12.2016
Sejmuto dne:
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