OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 26. 2. 2018
39. 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 všech 11 členů zastupitelstva.
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 38. zasedání ZO ze dne 8. 2. 2018
4. Rezignace Ing. Ladislava Baroně na funkci místostarosty i zastupitele obce
5. Volba místostarosty obce
6. Sběrný dvůr Zděchov
7. Rozpočet obce Zděchov na rok 2018
8. Inventarizace obecního majetku k 31.12.2017
9. Žádost o dotaci z Fondu malých projektů - sušírna ovoce
10. Schválení kontokorentního úvěru (nový bod)
11. Dodatek nájemní smlouvy – Vsacko Hovězí, a.s. (nový bod)
12. ZŠ a MŠ Zděchov (nový bod)
13. Informace
14. Připomínky členů zastupitelstva
15. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program, včetně nově vloženého bodu 10. Schválení
kontokorentního úvěru, 11. Dodatek nájemní smlouvy – Vsacko Hovězí, a.s. a 12. ZŠ a MŠ
Zděchov.
Návrh usnesení 39/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 39. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov, včetně nově začleněného bodu 10. Schválení kontokorentního úvěru,
11. Dodatek nájemní smlouvy – Vsacko Hovězí, a.s. a 12. ZŠ a MŠ Zděchov.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 39/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Karel Hrbáček a Ing. Patrik Kocourek.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 38/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu z 38. zasedání ZO ze dne 8. 2. 2018
Dotace z kraje pro jednotku SDH Zděchov
Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána hejtmanem kraje a může se tak započít
s nákupem a opravou techniky.
Návrh usnesení 39/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
4/ Rezignace Ing. Ladislava Baroně na funkci místostarosty i zastupitele obce
Místostarosta obce Ing. Ladislav Baroň předal dne 26.2.2018 starostovi obce svou rezignaci
na post místostarosty obce i na mandát obecního zastupitele, a to k datu 28.2.2018.
Odstupující místostarosta poděkoval členům ZO i zaměstnancům obecního úřadu za
dlouholetou spolupráci.
Starosta obce poděkoval jménem zastupitelstva odstupujícímu místostarostovi za odvedenou
práci. Dále konstatoval, že volba nového místostarosty bude následovat jako bod č. 5 tohoto
zasedání. Na volný mandát obecního zastupitele nastoupí na následujícím zasedání obecního
zastupitelstva příslušný náhradník, který kandidoval v roce 2014 ve volbách do zastupitelstva
na té kandidátní listině, co odstupující místostarosta a obecní zastupitel. ZO bere rezignaci na
vědomí.
Návrh usnesení 39/4
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí rezignaci Ing. Ladislava Baroně na post
neuvolněného místostarosty obce a na mandát obecního zastupitele ke dni 28.2.2018.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
5/ Volba místostarosty obce
Starosta obce uvedl, že nejprve musí zastupitelstvo schválit způsob volby – tj. buď volbu
aklamací (veřejnou) nebo volbu tajnou. ZO schvaluje veřejný způsob volby. Následně starosta
obce vyzval přítomné, aby podali své návrhy na kandidáty. Zastupitelé obce pan Karel
Hrbáček a Ing. Zdeňka Sezimová navrhli jako kandidáta na pozici neuvolněného
místostarosty obce Ing. Karla Trochtu. Ten s kandidaturou souhlasí. Následovalo hlasování o
tomto kandidátovi. ZO tento návrh schválilo a zvolilo Ing. Karla Trochtu neuvolněným
místostarostou obce s účinností od 1.3.2018.
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Návrh usnesení 39/5
Zastupitelstvo obce Zděchov volí neuvolněným místostarostou obce Ing. Karla Trochtu,
s účinností od 1.3.2018.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Sběrný dvůr Zděchov
ZO schválilo na předchozím zasedání výběr dodavatele veřejné zakázky „Sběrný dvůr
Zděchov – stavební práce“. Po posouzení nabídkové ceny nezávislým konzultantem vyšlo najevo,
že teoreticky by bylo možné soutěží dosáhnout ještě nižší ceny díla. ZO s ohledem na princip
hospodárnosti přistoupilo nakonec k tomu, že výše uvedené výběrové řízení ruší a vyhlásí nové.
Zadávací podmínky možnost zrušení výběrového řízení bez udání důvodu před uzavřením
smlouvy o dílo připouštějí. V souvislosti s novou veřejnou zakázkou schválilo ZO širší okruh
firem, které budou k podání zakázky osloveny.
Návrh usnesení 39/6/1
Zastupitelstvo obce Zděchov ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sběrný
dvůr Zděchov – stavební práce“ a zároveň ruší svá usnesení č. 38/4/1 a č. 38/4/2 ze dne
8.2.2018.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 39/6/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje vyhlášení veřejné zakázky „Sběrný dvůr Zděchov –
stavební práce“ (hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena).
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 39/6/3
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou osloveni k podání
cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sběrný dvůr Zděchov
– stavební práce“.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Rozpočet obce Zděchov na rok 2018
Dne 25.1.2018 byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce Zděchov na rok 2018.
Jedinými předloženými změnami oproti tomuto návrhu jsou: ponížení příjmového paragrafu
3419 Přijaté dary – sport z 15 na 10 tis. Kč; přidání výdajového paragrafu 2221 (položky
6121) Zastávky ve výši 50 tis. Kč; navýšení výdajového paragrafu 3632 Pohřebnictví ze 40 na
60 tis. Kč; navýšení výdajového paragrafu 3723 (položky 6121) Sběr a svoz ostat. odpadů
z 5.500 na 5.752 tis. Kč; přidání výdajového paragrafu 3723 (položky 5141) Sběr a svoz ostat.
odpadů – úroky z úvěru ve výši 48 tis. Kč; navýšení výdajového paragrafu 3745 Veřejná
zeleň ze 40 na 75 tis. Kč; navýšení výdajového paragrafu 5512 Požární ochrana z 80 na 100
tis. Kč; navýšení výdajového paragrafu 6112 Zastupitelstvo obce z 950 na 990 tis. Kč; přidání
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výdajového paragrafu 6171 (položky 5499) Sociální fond ve výši 54 tis. Kč při současném
ponížení výdajového paragrafu 6171 Vnitřní správa o 54 tis. Kč. ZO rozpočet schválilo se
zapracováním těchto uvedených úprav.
Návrh usnesení 39/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, rozpočet obce Zděchov v
paragrafovém členění na rok 2018. Rozpočet je přebytkový, celkové příjmy na rok 2018 ve
výši 19,807 mil. Kč a celkové výdaje na rok 2018 ve výši 17,778 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji ve výši 2,029 mil. Kč spolu se zapojením zůstatku z účtu z roku 2017 ve výši 1,300
mil. Kč, budou sloužit ke splátkám dlouhodobých úvěrů.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Inventarizace obecního majetku k 31.12.2017
Předseda inventarizační komise Ing. Karel Trochta seznámil přítomné s výsledky
inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2017. Inventarizační komise nezjistila žádné
inventarizační rozdíly ani jiné nedostatky. Starosta obce poděkoval členům inventarizační
komise za pečlivé provedení inventury. ZO výsledek inventarizace schvaluje.
Návrh usnesení 39/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výsledek inventarizace majetku a závazků obce
Zděchov k 31. 12. 2017.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Žádost o dotaci z Fondu malých projektů - sušírna ovoce
Region Bílé Karpaty vyhlásil výzvu č. 1 na předkládání žádostí o dotaci v rámci Fondu
malých projektů programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika. Ve spolupráci s partnerskou slovenskou obcí Jasenica byla připravena projektová
žádost „Za vůní našeho ovoce“, řešící vybudování sušírny ovoce v obecním sadu, která by
sloužila v první řadě jako environmentální vzdělávací centrum. Případná dotace dosahuje 85
%. ZO schvaluje předložení žádosti o dotaci a zároveň schvaluje vyčlenění vlastních zdrojů
ve výši 15 % k zajištění spolufinancování projektu.
Návrh usnesení 39/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 1 na
předkládání žádostí o dotaci v rámci Fondu malých projektů programu přeshraniční
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a zároveň schvaluje zajištění
vlastních zdrojů ve výši 15 % z celkových uznatelných výdajů.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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10/ Schválení kontokorentního úvěru
Obci bylo nabídnuto od České spořitelny, a. s. (u níž má obec zřízený i běžný bankovní účet),
obdobně jako v předcházejících letech, zřízení kontokorentního úvěru ve výši 500 tis. Kč,
který by sloužil především jako určitá pojistka v případě momentálního výpadku peněžních
prostředků. Výhodou zřízení tohoto úvěru jsou relativně nízké poplatky. ZO schvaluje
uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru.
Návrh usnesení 39/10
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru č.
1438958349/18 s Českou spořitelnou, a. s., na období od 1.4.2018 do 31.3.2019.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Dodatek nájemní smlouvy – Vsacko Hovězí, a.s.
V důsledku rozdělení jednoho z obecních pozemků na 2 části, došlo ke změně číselného
označení parcel a jejich výměry, jenž obec pronajímá Vsacku Hovězí pro účely jejich
zemědělské údržby. ZO schvaluje uzavření dodatku ke stávající smlouvě, který tuto
skutečnost reflektuje.
Návrh usnesení 39/11
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Dodatku nájemní smlouvy se Vsackem
Hovězí, a.s.
 hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ ZŠ a MŠ
Starosta obce předložil k projednání účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Zděchov (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha). ZO tuto schválilo. Následně zastupitelstvo
schválilo výsledek hospodaření za rok 2017. Ten je za rok 2017 záporný, konkrétně činí ztráta
z hlavní činnosti 158.813,- Kč a z ekonomické činnosti 44.759,- Kč (celkem 203.573,- Kč)
Ztráta z hlavní činnosti souvisí s provedenou kompletní výměnou topných těles, ztráta
z ekonomické činnosti pramení z provozu vývařovny. Škola má však ke krytí záporného
hospodaření připravené prostředky ve Fondu rezerv. Záporné hospodaření za rok 2017 bylo
průběžně ze strany ředitelství avizováno a s využitím prostředků Fondu rezerv se dopředu již
uvažovalo. ZO účetní závěrku a výsledek hospodaření schvaluje.
Návrh usnesení 39/12/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Zděchov, IČ: 70984131, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2017.
hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 39/12/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Zděchov za rok 2017 ve výši -203.573,- Kč a zároveň schvaluje, že tato ztráta bude
uhrazena z Fondu rezerv.
hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
13/ Informace
Vyřazení majetku
Z důvodu nepřiměřeně vysokých nákladů na tisk bude z majetku vyřazena stará černobílá
kopírka a multifunkční tiskárna.
Záměry pronájmu majetku
V letošním roce končí nájemní smlouvy, týkající se nájmu Kasína a Koliby, stejně tak jako
smlouva, týkající se pronájmu pozemků pro účely zemědělské údržby. V této souvislosti bude
muset obec zveřejnit záměry pronájmu tohoto majetku.
14/ Připomínky členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
15/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 39. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.

Karel Hrbáček
ověřovatel zápisu

Ing. Patrik Kocourek
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce
Datum vyhotovení zápisu: 28. 2. 2018
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 2. března 2018
Sejmuto dne:
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