OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 37. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 23. 01. 2018
37. 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 10 členů zastupitelstva.
Omluveni: Petr Machala.
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 36. zasedání ZO ze dne 22. 12. 2017
4. Příprava rozpočtu obce na rok 2018
5. Uzavření dohody o provedení práce se starostou obce
6. Přírodní výuková zahrada u ZŠ a MŠ Zděchov
7. ZŠ a MŠ Zděchov (nový bod)
8. Dohoda o uznání závazku (nový bod)
9. Smlouva o zrušení věcného břemene (nový bod)
10. Informace
11. Připomínky členů zastupitelstva
12. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program jednání, včetně nově začleněných bodů č. 7. ZŠ a MŠ
Zděchov, 8. Dohoda o uznání závazku a 9. Smlouva o zrušení věcného břemene.
Návrh usnesení 37/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 37. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov, včetně nově začleněných bodů č. 7. ZŠ a MŠ Zděchov, 8. Dohoda o uznání
závazku a 9. Smlouva o zrušení věcného břemene.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 37/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni Ing. Zdeňka Sezimová a Ing. Karel Trochta.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 37/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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3/ Kontrola usnesení a zápisu z 36. zasedání ZO ze dne 22. 12. 2017
Smlouva o výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)
Smlouva o výkonu pověřence pro ochranu osobních údajů byla s panem Janem Andělem
uzavřena. Proběhla první zahajovací schůzka s tímto pověřencem.
Udělení čestného občanství
Jako nejvhodnější příležitostí pro slavnostní udělení tohoto ocenění se jeví oslavy 240. výročí
zahájení školní výuky ve zděchovské škole.
Návrh usnesení 37/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Příprava rozpočtu obce na rok 2018
Starosta obce předložil prvotní nástin navržených příjmů a výdajů pro rok 2018. ZO následně
diskutovalo nad tímto návrhem a zabývalo se dopracováním materiálu ve smyslu navýšení
některých položek. Z něj je patrné, že stěžejními příjmy pro rok 2017 mají být daňové příjmy
a dále pak příjmy z lesního hospodářství, i když v jejich případě se počítá oproti předchozímu
roku s poklesem z důvodu nutnosti provádění nahodilé těžby (důsledek kůrovcové kalamity).
Výdajová strana naznačuje, že hlavní investiční akcí pro rok 2018 bude výstavba sběrného
dvora. Návrh rozpočtu bude v souladu s právními předpisy o rozpočtech územně
samosprávných celků zveřejněn na úřední desce. Poté bude projednán a schválen
zastupitelstvem. ZO v rámci tohoto bodu vzalo na vědomí informace, týkající se přípravy
rozpočtu.
Návrh usnesení 37/4
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se přípravy rozpočtu obce
Zděchov pro rok 2018.
 hlasování: bez hlasování (vzato pouze na vědomí).
5/ Uzavření dohody o provedení práce se starostou obce
ZO navrhlo uzavřít se starostou obce dohodu o provedení práce, pokrývající obsluhu provozu
ČOV Zděchov a organizačně technické zabezpečení kulturně-společenských akcí. Od
1.1.2018 je totiž do vyhrazené kompetence zastupitelstva nově doplněno vyslovovat souhlas
se vznikem pracovněprávního vztahu mezí obcí a členem zastupitelstva obce. Starosta obce
totiž tyto úkony de facto zajišťuje, přestože se jedná o činnosti, které nikterak nespadají do
výkonu funkce zastupitele, potažmo starosty obce a nejsou tak nijak zahrnuty v měsíční
odměně, která mu za výkon činností starosty dle zákona přísluší.
Návrh usnesení 37/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření dohody o provedení práce se starostou obce
Ing. Tomášem Kocourkem, týkající se obsluhy provozu ČOV Zděchov a organizačně
technického zabezpečení kulturně-společenských akcí v obci.
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 hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Přírodní výuková zahrada u ZŠ a MŠ Zděchov
Starosta ve stručnosti představil projektový záměr, který bude předkládat obec do výzvy
vypsanou Min. životního prostředí. Projektový záměr byl zároveň projednán a odsouhlasen na
Farní radě. Jelikož bude projekt realizován na pozemcích, jež nejsou v jejím vlastnictví,
vyžaduje dotační orgán doložit k žádosti o dotaci uzavřenou nájemní smlouvu s vlastníky
dotčených pozemků, jimiž jsou v tomto případě Římskokatolická farnost Zděchov a pan
Ladislav Baroň.
Návrh usnesení 37/6/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje předložení žádosti o poskytnutí dotace na akci
Přírodní výuková zahrada u ZŠ Zděchov.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 37/6/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje v souvislosti s realizací projektu Přírodní výuková
zahrada u ZŠ Zděchov uzavření nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností Zděchov,
týkající se pronájmu pozemků parc. č. 39 a 4923 v k.ú. Zděchov na dobu 7 let.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 37/6/3
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje v souvislosti s realizací projektu Přírodní výuková
zahrada u ZŠ Zděchov uzavření nájemní smlouvy s panem Ladislavem Baroněm, týkající se
pronájmu pozemků parc. č. 40 a 1079 v k.ú. Zděchov na dobu 7 let.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ ZŠ a MŠ Zděchov
Z ustanovení § 166 odst. 3 školského zákona dále vyplývá, že v období od začátku šestého
měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním
místě ředitele školy může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs. Jestliže
zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle předchozích dvou vět, počíná dnem
následujícím po konci dosavadního šestiletého období automaticky běžet další šestileté
období. Jednotlivé činnosti zřizovatele v souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení zajišťuje
rada obce. Jelikož v naší obci rada ustanovena není, přebírá všechny pravomoci, tedy i tuto,
starosta obce.
Starosta obce pozval na zasedání obce ředitelku ZŠ a MŠ Zděchov Mgr. Výchopňovou, aby
prezentovala svou vizi dalšího fungování školy. Starosta obce vyjádřil s dosavadní prací paní
ředitelky spokojenost a konstatoval, že z pozice zřizovatele školy nevyužije v souvislosti
s končícím šestiletým funkčním obdobím ředitele školy práva na vyhlášení konkursu. ZO bere
toto rozhodnutí starosty na vědomí. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva nevznesl proti
tomuto rozhodnutí připomínku.
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Návrh usnesení 37/7
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí rozhodnutí starosty obce, nevyhlašovat pro
nastávající funkční období ředitele ZŠ a MŠ Zděchov konkurs na ředitele.
 hlasování: bez hlasování (vzato pouze na vědomí).
8/ Dohoda o uznání závazku
Obec Zděchov uzavřela s p. Machalou P. Dohodu o uznání závazku, v níž byla specifikována
výše dlužné částky a úroků z prodlení. Jistina byla z jeho strany ve smluvně dohodnutém
termínu v celé výši splacena. V této souvislosti požádal o prominutí části úroků z prodlení.
Návrh usnesení 37/8
ZO Zděchov schvaluje, na základě žádosti pana Machaly P., prominutí části úroku z prodlení
ve výši 21.745,- Kč za pozdní úhrady faktur.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9. Smlouva o zrušení věcného břemene
V rámci majetkoprávních transakcí obce se Vsackem Hovězí v areálu bývalého JZD došlo
k tomu, že jedno z věcných břemen nebylo vinou administrativní chyby vymazáno z katastru
nemovitostí. Právně nejefektivnějším řešením je uzavřít novou smlouvu o zrušení tohoto
věcného břemene, s čímž souhlasí jak obec, tak Vsacko Hovězí, a.s.
Návrh usnesení 37/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene (kdy
povinné jsou parcely č. 1514/27, 1514/29 a 1516) mezi obcí Zděchov a Vsackem Hovězí, a.s.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Informace
Dopis manželů Uxa
Starosta obce informoval o dopisu manželů Uxa, v němž se domáhají nápravy v souvislosti
s chovem skotu na obecním pozemku, v jehož důsledku mělo dojít ke znečištění studní,
zásobujících pitnou vodou rodinný dům čp. 165. Záležitost je na počátku řešení.
Prezentace obce v regionálním tisku
Ve Valašském deníku byla otištěna v rámci cyklu: „Jak jsme žili v Československu“
celostránková prezentace o historii naší obce.
11/ Připomínky členů zastupitelstva
Ing. Patrik Kocourek
Tlumočil dotazy obyvatel na Výsluní, týkající se toho, zda je či není nutné při svozu odpadů
přiblížit odpadové nádoby k hlavní komunikaci. Dále krátce informoval o jednání s obecním
hajným v souvislosti s lesoparkem u koupaliště.
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Josef Orság
Vznesl připomínku, zda by bylo možné zajistit v rámci zimní údržby na autobusové točně
lepší schůdnost úseku silnice, který slouží pro pěší jako spojnice chodníků.
Ing. Zdeňka Sezimová
Tlumočila množící se stížnosti občanů na nedodržování nejvyšší povolené rychlosti na
místních komunikacích, zejména pak v lokalitě na Výsluní. ZO apeluje na občany na větší
vzájemnou ohleduplnost.
Miroslav Ezechýl
Tlumočil množící se stížnosti občanů na nešvar v podobě parkování na chodnících v lokalitě
Nad točnou.
Václav Šťastný
Informoval o projektu prevence kriminality obce Vidče, v jejímž rámci obec zprovoznila
kamerový systém na začátku a na konci obce, který má sloužit zejména při pátrání po
případných pachatelích trestné činnosti na území obce.
Karel Hrbáček
Informoval o předběžném programu dvoudenních oslav 110. výročí založení hasičského
sboru.
12/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 37. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.

Ing. Zdeňka Sezimová
ověřovatel zápisu

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 31. 01. 2018
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 1.2.2018
Sejmuto dne:
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