OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 03. 07. 2017
32. 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: Petr Machala, Ing. Patrik Kocourek.
Z řad veřejnosti a hostů byly přítomny 2 osoby.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu z 31. zasedání ZO ze dne 30. 5. 2017
4. Oprava trubních propustků v obci Zděchov
5. Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa
6. Prodej a nabytí nemovitostí
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Obecní úřad Zděchov – stavební úpravy v 1. NP (nový
bod)
8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Šatny TJ Sokol Zděchov – III. etapa - půdní vestavba
(nový bod)
9. Plnění rozpočtu obce k 30.6.2017 (nový bod)
10. Rozpočtové opatření č. 2 (nový bod)
11. Zápis v obecní kronice za rok 2016 (nový bod)
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 včetně nově navržených bodů 7. Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo - Obecní úřad Zděchov – stavební úpravy v 1. NP, 8. Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo Šatny TJ Sokol Zděchov – III. etapa - půdní vestavba, 9. Plnění rozpočtu obce
k 30.6.2017, 10. Rozpočtové opatření č. 2 a 11. Zápis v obecní kronice za rok 2016.
Návrh usnesení 32/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 32. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov, včetně nově navržených bodů 7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Obecní úřad
Zděchov – stavební úpravy v 1. NP, 8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Šatny TJ Sokol
Zděchov – III. etapa - půdní vestavba, 9. Plnění rozpočtu obce k 30.6.2017, 10. Rozpočtové
opatření č. 2 a 11. Zápis v obecní kronice za rok 2016.
 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 32/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Miroslav Ezechýl a pan Karel Hrbáček.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 32/2/2
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 31. zasedání ZO ze dne 30. 5. 2017
Obecní úřad Zděchov – stavební úpravy v 1. NP
Pošta je již přestěhována do nově rekonstruovaných prostor. V týdnu od 10.7.- 15.7. se
předpokládá postupné nastěhovávání i obecního úřadu. Pro příští rok se počítá s navazujícími
úpravami budovy v podobě rekonstrukce elektroinstalace v zasedací místnosti a v prostorách
knihovny.
Návrh usnesení 32/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 31. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
4/ Oprava trubních propustků v obci Zděchov
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo žádost o dotaci, týkající se opravy trubních
propustků, poškozených v roce 2016 přívalovými dešti (trubní propustky Vlčnov a Mísné).
V rámci výběrového řízení na zhotovitele obdržela obec celkem 3 cenové nabídky.
Nejvýhodnější nabídku z hlediska hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena, předložil
uchazeč Strabag, a.s. (979 837,- Kč bez DPH). ZO schvaluje výběr uchazeče a zároveň
schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo.
Návrh usnesení 32/4/1
Zastupitelstvo obce Zděchov rozhoduje o výběru nejvýhodnější cenové nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava trubních propustků v obci Zděchov“,
kterou předložil uchazeč Strabag, a.s.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 32/4/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Oprava trubních
propustků v obci Zděchov s uchazečem Strabag, s.r.o.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa
Starosta informoval o zahájení stavebních prací a o jejich dalším předpokládaném časovém
sledu. Starosta zdůraznil, že při stavbě je nutno striktně dodržovat pokyny Národního
památkového ústavu, což se ve svém důsledku promítá i do konečné podoby stavby. ZO bere
informace na vědomí.
Návrh usnesení 32/5
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se postupu prací u akce
Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
6/ Prodej a nabytí nemovitostí
Obci Zděchov bylo adresováno několik žádostí o odprodej obecních pozemků, či jejich částí
(manželé Olšákovi, pan Vladislav Polách, paní Marie Sáblová, paní Jana Nováková a paní
Jarmila Zavadilová). ZO všechny tyto žádosti bere na vědomí, s tím, že o způsobu vyřízení
těchto žádostí rozhodne ZO až po uskutečněném šetření na místě v terénu. V daném případě
jsou totiž tyto žádosti z územního hlediska určitým způsobem specifické, kdy jejich
objektivní posouzení je obtížné provést pouze „od stolu“.
Návrh usnesení 32/6
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí žádosti o odprodej obecních pozemků, či jejich
částí ze strany manželů Olšákových, pana Polácha, paní Sáblové, paní Novákové a paní
Zavadilové.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
7/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Obecní úřad Zděchov – stavební úpravy v 1. NP
V souvislosti s touto investiční akcí vyvstala nutnost provést některé neočekávané stavební
práce nad rámec rozpočtu stavby. V úhrnu se jedná o vícepráce v objemu 26 505,- Kč bez
DPH. Tyto jsou zohledněny v předloženém textu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s dodavatelem stavebních prací. ZO příslušný Dodatek č. 1 schvaluje.
Návrh usnesení 32/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci
Obecní úřad Zděchov – stavební úpravy v 1. NP s firmou FABRIKO MORAVA, s.r.o.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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8/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Šatny TJ Sokol Zděchov – III. etapa - půdní vestavba
Obdobně, jako v předešlém projednávaném bodě, nutnost provedení některých drobných
víceprací vyvstala i v souvislosti s půdní vestavbou v budově fotbalových šaten. V daném
případě se jedná o vícepráce v hodnotě 28 431,- Kč vč. DPH. ZO i v tomto případě schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o dílo.
Návrh usnesení 32/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k akci Šatny
TJ Sokol Zděchov – III. etapa - půdní vestavba s firmou FABRIKO MORAVA, s.r.o.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Plnění rozpočtu obce k 30.6.2017
Starosta obce informoval v rámci tohoto bodu o plnění rozpočtu k datu 30.6.2017. Lze říci, že
plnění příjmů rozpočtu je uspokojivé. Daňové příjmy jsou naplněny z cca 50 %, příjmy
z lesního hospodářství jsou naplněny z cca 40 %.
Návrh usnesení 32/9
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se plnění rozpočtu obce
Zděchov k datu 30.6.2017.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
10/ Rozpočtové opatření č. 2
Projekt Šablony pro mateřské a základní školy
Starosta obce informoval o úspěšném projektu ZŠ a MŠ, na jehož realizaci získala škola z
evropských fondů 480 000,- Kč. Jedná se o souhrn mnoha šablon - aktivit pro mateřské a
základní školy, ale netýkají se přímo žáků a dětí, ale spíše učitelů a rodičů dětí a žáků. Každá
škola si vybrala několik tzv. šablon, z nichž některé byly povinné, jiné volitelné. Naše škola
zaplatí z tohoto projektu asistenta MŠ na poloviční úvazek na 2 roky (současně bude fungovat
i jako druhá učitelka v MŠ). Bude rovněž možné nakoupit i hračky, didaktické pomůcky,
případně kopírovací přístroje a tiskárny do MŠ, ZŠ i družiny. V dalších šablonách se zúčastní
učitelé náročnějších vícedenních školení v oblastech, která jsou v současné době prioritou
(vzdělávání v matematické gramotnosti - ZŠ a pregramotnosti - MŠ a dále pak v
polytechnické výchově).
Další aktivita se bude týkat zejména rodičů dětí MŠ, pro které bude uspořádáno několik
přednášek na téma školní zralost, dětské nemoci, osobnostní výchova dětí apod. Jedna
šablona je věnována setkávání učitelek MŠ vzájemně v různých MŠ a předávání zkušeností
mezi sebou. Projekt potrvá 2 roky, jeho realizace byla zahájena v dubnu letošního roku.
Náklady projektu budou 100% kryty prostřednictvím zmíněné dotace. Jedná se o tzv.
„průtokovou dotaci“ pro ZŠ a MŠ Zděchov a obec jako zřizovatel školy musí tuto dotaci
promítnout do svého rozpočtu formou rozpočtového opatření.
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Oprava kamenné studny na Hajdových Pasekách
Starosta dále informoval přítomné o provedené opravě historické kamenné studny na
Hajdových Pasekách. Studna byla v havarijním stavu a hrozilo nebezpečí jejího úplného
zborcení. Opravu provedli pan Jaroslav Knebl st. a pan Josef Ezechyl a nutno říci, že velmi
umně a citlivě. Hodnota opravy dosáhla částky 57 tis. Kč. Starosta při této příležitosti dále
sdělil, že do konce roku by podobnou „obnovou“ mohl projít i potůček z Chladné studně u
zastavení naučené stezky na Hajdových pasekách.

Rozšíření TKR
Starosta sdělil, že došlo k rozšíření sítě TKR v lokalitě Machalky a Chromčákovy zahrady.
Původně rozpočtovanou částku 50 tis. Kč je potřeba navýšit o 4,5 tis. Kč.
ZO rozpočtové opatření č. 2 schvaluje.
Návrh usnesení 32/10
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2017
formou rozpočtového opatření č. 2, v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Zápis v obecní kronice za rok 2016
Kronikář obce pan Josef Ezechyl informoval přítomné o obsahu zápisu v obecní kronice
za rok 2016. Starosta obce poděkoval kronikáři jménem celého ZO za dlouhodobě vzorně
odváděnou práci. ZO vzalo zápis v kronice na vědomí.
Návrh usnesení 32/11
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí zápis v obecní kronice obce Zděchov za rok
2016.
 hlasování: bez hlasování (bere pouze na vědomí).
12/ Informace
Kabelová televize
Obecnímu úřadu se množí stížnosti, týkající se výpadků TKR. Plošný výpadek, k němuž
došlo minulou neděli 25.6.2017 nebyl způsoben technickou poruchou TKR, nýbrž důvodem
byla výměna elektrického rozvaděče v obecním domě (v souvislosti se stavebními úpravami
v I. podlaží). Výměna rozvaděče byla bohužel stavební firmou načasována velice nevhodně.
Další připomínkou diváků je „zamrzání“ programu ČT 1 HD. Provozovatel TKR tento
problém do pátku vyřeší přesunutím programu na jinou frekvenci. V tomto případě bude
z pohledu uživatelů nutné v některých případech provést přeladění přijímače. Co se týká
vyřazení programů Joj Plus a Wau, zde je třeba uvést, že televizní společnost JOJ zakázala
šíření těchto stanic na území ČR, tudíž tyto musely být z programové nabídky vyřazeny a
byly nahrazeny novými programy TUTY a 213 HD a LUX HD.
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Gulášfest
V sobotu 1.7.2017 se uskutečnil v Kasíně 4. ročník Zděchovského gulášfestu. Starosta obce
kvitoval výbornou atmosféru.
Oprava silnice pod Zděchovem
Stavba byla dokončena. Již nyní se ale řeší další defektní místa této silnice. Byla svolána
koordinační schůzka za účasti Ředitelství silnic Zlínského kraje a stavebního úřadu ve Vsetíně
s cílem stanovení dalšího postupu oprav. Již nyní je ale zřejmé, že zátrh situovaný několik
metrů pod nově opraveným úsekem se bude urychleně řešit. Drobné poruchy silnic a místních
komunikací se budou řešit ve spolupráci se Správou a údržbou silnic.

Zděchovský krpál
Navzdory termínové kolizi s jinými podobně zaměřenými akcemi se závod setkal s příznivým
ohlasem. Účastnilo se jej 34 závodníků. Starosta poděkoval organizátorům závodu.
13/ Připomínky členů zastupitelstva
Zdeněk Chrástecký
Upozornil na prověšené dráty elektrického vedení – při silnějším větru způsobuje zkratování a
následné výpadky. Starosta obce tuto připomínku postoupí na příslušná místa.
Ing. Zdeňka Sezimová
Tlumočila požadavky občanů obce, kteří si stěžují na používání sekaček či křovinořezů o
nedělích, pálení sena, či plýtvání vodou během období sucha. ZO maximálně uvítá, pokud se
občané v souvislosti se zmíněnými nešvary budou k sobě chovat navzájem ohleduplněji.
14/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 32. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.
Ing. Miroslav Ezechýl
ověřovatel zápisu

Karel Hrbáček
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce
Datum vyhotovení zápisu: 10. 07. 2017
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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