OBEC ZDĚCHOV

Zápis ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 13. 3. 2018
40. 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 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Petr Machala, Josef Orság a 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 39. zasedání ZO ze dne 26. 2. 2018
4. Složení slibu nového neuvolněného člena zastupitelstva
5. Sběrný dvůr Zděchov
6. Prodej a nabytí pozemků
7. Žádost o projednání smlouvy o zřízení služebnosti vodovodu – VaK Vsetín a.s.
8. Záměr na pronájem Koliby a kiosku na koupališti
9. Pověření k účasti na řádné valné hromadě společnosti VaK Vsetín a.s. (nový bod)
10. Projednání a schválení veřejnoprávních smluv (nový bod)
11. Smlouva o zřízení služebnosti kanalizace – VaK Vsetín a.s. (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, včetně nově vloženého bodu 9. Pověření k účasti na
řádné valné hromadě společnosti VaK Vsetín a.s., 10. Projednání a schválení veřejnoprávních
smluv a 11. Smlouva o zřízení služebnosti kanalizace – VaK Vsetín a.s.
Návrh usnesení 40/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 40. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov, včetně nově začleněného bodu 9. Pověření k účasti na řádné valné hromadě
společnosti VaK Vsetín a.s., 10. Projednání a schválení veřejnoprávních smluv a 11. Smlouva
o zřízení služebnosti kanalizace – VaK Vsetín a.s.
hlasování: 8 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 40/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Miroslav Ezechýl a Václav Šťastný.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 40/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Karel Trochta.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu z 39. zasedání ZO ze dne 26. 2. 2018
Žádost o dotaci z Fondu malých projektů – sušírna ovoce
Žádost o dotaci na realizaci projektu „Za vůní našeho ovoce“ byla podána.
Návrh usnesení 40/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 39. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
4/ Složení slibu nového neuvolněného člena zastupitelstva.
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o tom, že ke dni 28.2.2018 podal Ing. Ladislav
Baroň písemnou rezignaci na post místostarosty obce i na mandát obecního zastupitele. Na
uprázdněný mandát tak nastupuje 1 náhradník z téže kandidátní listiny paní Eva Kučná.
Starosta předal paní Kučné osvědčení o tom, že se stala dne 13.3.2018 členkou zastupitelstva
obce Zděchov.
Dále starosta obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval paní Kučnou ke složení
slibu. Před jeho složením ji starosta upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu. Starosta obce přečetl slib stanovený v §69 odst. 2
zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Zděchov a jejich občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky“. Následně vyzval paní Kučnou ke složení slibu pronesením slova
„Slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Paní Eva Kučná neodmítla složit slib, ani
nesložila slib s výhradou.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
5/ Sběrný dvůr Zděchov
Na minulém zasedání bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací v rámci
realizace sběrného dvoru a vyhlášeno nové. V rámci výběrového řízení na stavební práce
(demolice, zpevněné plochy, hala pro techniku, oplocení atd.) obdržela obec celkem 3 cenové
nabídky. Nejvýhodnější nabídku, dle kritéria nejnižší nabídková cena, předložil uchazeč
Martin Urban (3.924.355,- Kč bez DPH). ZO schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo
s vybraným uchazečem.
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Návrh usnesení 40/5/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výběr dodavatele ve veřejné zakázce Sběrný dvůr
Zděchov – stavební práce, dle předložené zprávy komise pro hodnocení nabídek.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 40/5/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
Sběrný dvůr Zděchov – stavební práce s dodavatelem Martin Urban, se sídlem Lhota u
Vsetína 10, 755 01 Vsetín, IČ: 73257958.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Prodej a nabytí pozemků.
6.1
Obec Zděchov se obrátila na paní Dreslerovou s žádostí o odkup jejich dvou pozemků. Tyto
pozemky se nacházejí v katastru Huslenek mezi tokem Zděchovky a silnicí III. třídy pod
vjezdem do Zděchova. Na jednom z pozemků je uložena hlavní stoka kanalizace, oba
pozemky jsou však důležité z hlediska případných oprav potoka nebo krajské silnice. ZO
schvaluje jejich odkup.
Návrh usnesení 40/6/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odkup pozemku parc.č. 10926 o výměře 324 m2 a
pozemku parc.č. 10929 o výměře 410 m2 (oba v k.ú. Huslenky) od paní Dreslerové za kupní
cenu 20 tis. Kč.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6.2
Manželé Hajdovi, Zděchov čp. 219 se obrátili na obec s žádostí o odkup části obecního
pozemku parc. č. 4764/6. ZO záměr prodeje schvaluje.
Návrh usnesení 40/6/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 4764/6
v k. ú. Zděchov.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6.3
Pan Radek Kabeláč se obrátil na obec s žádostí o odkup části obecního pozemku parc. č.
4696, 4695, 4694 a 4806/3 v k.ú. Zděchov. V případě pozemku parc. č. 4695 v k.ú. Zděchov
ZO schvaluje záměr prodeje. V případě pozemku parc. č. 4694, 4696 a 4806/3 v k.ú.
Zděchov ZO záměr neschvaluje.
Návrh usnesení 40/6/3/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 4695
v k. ú. Zděchov.
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 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 40/6/3/2
Zastupitelstvo obce Zděchov neschvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č.
4694, 4696 a 4806/3 v k. ú. Zděchov.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Žádost o projednání smlouvy o zřízení služebnosti vodovodu – VaK Vsetín a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín se obrátila na obec Zděchov s žádostí o projednání
smlouvy o zřízení služebnosti vodovodu na pozemku par.č. 1492/7, 4729/1, 4729/3, 4728/3 a
4728/2 v k.ú. Zděchov. ZO schvaluje uzavření příslušné smlouvy.
Návrh usnesení 40/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inž. sítě č.
VaK/42/18/79/01399 se společností VaK Vsetín a.s. na pozemky par.č. 1492/7, 4729/1,
4729/3, 4728/3 a 4728/2 v k.ú. Zděchov, v předloženém znění.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Záměr na pronájem Koliby a kiosku na koupališti.
Nájemní smlouva na kiosek na koupališti skončila k 30.9.2017 a smlouva na pronájem Koliby
skončí k 30.6.2018. ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem obou nebytových prostor.
Návrh usnesení 40/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor Koliba Zděchov a kiosek na koupališti.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Pověření k účasti na řádné valné hromadě společnosti VaK Vsetín a.s.
V souvislosti s každoroční valnou hromadou společnosti Vak Vsetín, a.s., která se letos koná
dne 7.6.2018, musí ZO pověřit osobu, která bude zastupovat obec, coby akcionáře společnosti
na tomto zasedání. ZO pověřuje účastí starostu obce a jako jeho případného náhradníka
místostarostu obce.
Návrh usnesení 40/9
Zastupitelstvo obce Zděchov pověřuje účastí na řádné valné hromadě společnosti VaK Vsetín,
a.s. starostu obce Ing. Tomáše Kocourka. Jako jeho náhradníka pověřuje místostarostu obce
Ing. Karla Trochtu.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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10/ Projednání a schválení veřejnoprávních smluv
Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí dotace ze strany TJ SOKOL Zděchov a pana
Ondřeje Ezechýla. Podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, poskytuje v takovýchto případech obec žadatelům dotaci prostřednictvím tzv.
veřejnoprávních smluv. Zastupitelstvo schválilo uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty
uvedenými v textu následujících usnesení.
Návrh usnesení 40/10/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově
vázané dotace z rozpočtu obce Zděchov ve výši 10.000,- Kč panu Ondřeji Ezechýlovi
v navrženém znění a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 40/10/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově
vázané dotace z rozpočtu obce Zděchov ve výši 30.000,- Kč TJ SOKOL ZDĚCHOV, z.s., IČ:
68898703 v navrženém znění a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Smlouva o zřízení služebnosti kanalizace – VaK Vsetín a.s.
Obec Zděchov začne postupně oslovovat vlastníky pozemků, dotčených stavbou hlavního
řadu splaškové kanalizace, s žádostí o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inž. sítě (věcné
břemeno). Jako první bude uzavřena taková smlouva se společností Vodovody a kanalizace
Vsetín a.s. ohledně pozemku parc. číslo 4860/2 v k.ú. Zděchov. ZO schvaluje uzavření
příslušné smlouvy.
Návrh usnesení 40/11
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inž. sítě č.
VaK/42/18/79/001471 se společností VaK Vsetín a.s. na pozemek par.č. 4860/2 v k.ú.
Zděchov v předloženém znění.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Informace
Ordinace praktického lékaře
Starosta obce informoval zastupitele o jednání s praktickou lékařkou MUDr. Marií Drgovou
ohledně dalšího fungování ordinace v naši obci. MUDr. Drgová už na podzim 2017
upozornila na skutečnost, že zavedení elektronických receptů defacto může znamenat
uzavření „čtvrteční ordinace“ ve Zděchově. Její návštěva ve Zděchově totiž byla v poslední
době (dle jejich slov), bohužel, už jenom o rozdávání receptů. V souvislosti s rozesíláním
receptů na mobilní telefony či emaily, tak už její návštěva ve Zděchově ztrácí význam. Na
základě vzájemné dohody už nebude MUDr. Podešvová zajíždět ve čtvrtek do Zděchova a
ordinace bude zrušena. Občané Zděchova budou zajíždět na Hovězí, jak vlastně činí už nyní.
Z ordinace bude vytvořen byt.
40. zasedání ZO 13.3. 2018

stránka 5 (celkem 6)

OBEC ZDĚCHOV

Odvětrání hasičské zbrojnice
Starosta představil cenovou nabídku p. Orsága ve výši cca 13.500,- Kč. Akce se bude
realizovat, jakmile dovolí klimatické podmínky.
Veřejné osvětlení
Starosta představil cenovou nabídku p. Strnadela ve výši cca 62 tis. Kč bez DPH na nové
veřejné osvětlení na Machalkách a u novostavby p. Ezechýla O.
Košt slivovice
Letos se uskuteční v sobotu 24.3.2018 na Kolibě.
13/ Připomínky členů zastupitelstva
Zdeněk Chrastecký
Informoval o tom, že hasiči začali čerpat dotaci – pořízení motorové pily.
Miroslav Ezechýl
Navrhuje přesunout rozhlas na nově instalované osvětlení na Machalkách. Znovu navrhuje
instalaci zpomalovacího retardéru v ulici Na Výsluní.
Václav Šťastný
Znovu upozorňuje na nedodržování rychlosti při jízdě v obci některých řidičů.
14/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 40. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.
Miroslav Ezechýl
ověřovatel zápisu

Václav Šťastný
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 20.3. 2018
Zapsal: Ing. Karel Trochta
Vyvěšeno dne: 21. března 2018
Sejmuto dne:
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