OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014
47. 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: Jana Zvoníčková, Karel Hrbáček.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu 46. zasedání ZO ze dne 26.8.2014
4. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
5. Základní škola a Mateřská škola Zděchov
6. Svoz biologicky rozložitelného odpadu v obci Zděchov
7. Rozpočtové opatření č. 5
8. Žádosti organizací v oblasti soc. služeb o finanční příspěvek
9. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce
10. Aukce souboru nemovitého majetku – pozemky Vlčnov (nový bod)
11. Povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese (nový bod)
12. Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
3/2010 (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 jednání, včetně nově navržených bodů 10. Aukce
souboru nemovitého majetku – pozemky Vlčnov, 11. Povolení výjimky ze zákazu některých
činností v lese, 12. Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2010. Tento program byl schválen.
Návrh usnesení 47/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 46. zasedání Zastupitelstva
obce, včetně nově navržených bodů 10. Aukce souboru nemovitého majetku – pozemky
Vlčnov, 11. Povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese, 12. Obecně závazná
vyhláška č. 01/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010.
 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 47/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni Ing. Zdeňka Sezimová a Ing. Karel Trochta.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 47/2/2
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 46. zasedání ZO ze dne 26.8.2014
Žádost pana Davida Klímka – zapůjčení obrazu
V Galerii Stará radnice na Vsetíně byla dne 24.9. zahájena výstava, pro niž zapůjčila obec
obraz.
Veřejné projednání územního plánu
Dne 26.9. proběhlo na MěÚ Vsetín veřejné projednání, z něhož vzešly připomínky, což
znamená, že se bude muset po jejich vyhodnocení veřejné projednání opakovat.
Přidělení obecního bytu
V mezidobí nepřibyl žádný z nových případných zájemců a byt zůstává volný.
Návrh usnesení 47/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se plnění usnesení, přijatých
na 46. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Projekt „Splašková kanalizace a ČOV Zděchov“
Starosta obce informoval o průběhu prací na této stavbě. Na kontrolních dnech stavby
opakovaně zazněl podnět k nasazení vyššího počtu pracovních čet tak, aby se maximálně
využily příznivé klimatické podmínky. Zhotovitel konstatuje, že práce probíhají v souladu
s časovým harmonogramem a že je schopen provádět práce i v zimních měsících. Z řad
zastupitelů zazněla také spokojenost s organizací výstavby – ve srovnání například
s průběhem stavby kanalizace v Huslenkách v tělese silnice III. třídy. Starosta také ocenil
dosavadní vstřícný přístup občanů ke stavbě.
Návrh usnesení 47/4
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se postupu
prací na projektu „Splašková kanalizace a ČOV Zděchov“.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

47. zasedání ZO 02. 10. 2014

stránka 2 (celkem 6)

OBEC ZDĚCHOV

5/ Základní škola a Mateřská škola Zděchov
Starosta obce informoval přítomné o aktuálním stavu tohoto projektu. Co se týká
administrativních záležitostí, připravují se podklady pro předložení žádosti o platbu na SFŽP.
Dle prvotních poznatků personálu školy je po provedeném zateplení a výměně oken znatelný
rozdíl, co se týká teplotních parametrů budovy.
Návrh usnesení 47/5
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se postupu
prací na projektu „Zateplení Základní školy a mateřské školy Zděchov“.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Svoz biologicky rozložitelného odpadu v obci Zděchov
Na svém předchozím zasedání schválilo ZO vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
v rámci projektu, řešícího sběr biologicky rozložitelného odpadu v obci (BRO). Jak již bylo
uvedeno minule, na tento nákup (traktorový nosič kontejnerů, kontejnery, štěpkovač) byla
obci schválena žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Dne 16.9.2014 bylo
v této souvislosti vyhlášeno výběrové řízení (mj. uveřejněním na úřední desce). Hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena. Hodnotící komise dospěla k závěru, že dle tohoto
kritéria, předložila nejvhodnější nabídku společnost FORNAL trading s.r.o. (762.000,- Kč bez
DPH). ZO schvaluje výběr této nabídky a zároveň pověřuje starostu obce uzavřením kupní
smlouvy.
Návrh usnesení 47/6/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje, na základě doporučení hodnotící komise, výběr
nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na dodávky „Svoz BRO v obci Zděchov“, kterou
předložil uchazeč: FORNAL trading s.r.o., IČ: 26229650.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 47/6/2
Zastupitelstvo obce Zděchov pověřuje starostu obce, v souvislosti s veřejnou zakázku na
dodávky „Svoz BRO v obci Zděchov“, uzavřením příslušné kupní smlouvy se společností
FORNAL trading s.r.o., IČ: 26229650.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Rozpočtové opatření č. 5
Předložené rozpočtové opatření zahrnuje např. přijetí příspěvků na veřejně prospěšné práce, či
přijetí prvních částek dotace za projekty kanalizace a ČOV a Zateplení ZŠ a MŠ. ZO
rozpočtové opatření schvaluje.
Návrh usnesení 47/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2014
formou rozpočtového opatření č. 5.
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 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Žádosti organizací v oblasti soc. služeb o finanční příspěvek
Obec Zděchov obdržela od 3 subjektů, působících ve sféře sociálních služeb, žádost o
poskytnutí finančního příspěvku. Jedná se o tyto subjekty: Charita Svaté rodiny Nový
Hrozenkov, Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. a Azylový dům pro ženy a matky s
dětmi o.p.s. ZO rozhodlo, že poskytne příspěvky Charitě (10 tis. Kč) a Centru pro dětský
sluch (2,5 tis. Kč) – s odvoláním na skutečnost, že tato zařízení prokazatelně zajišťují
významnějším způsobem služby i pro některé ze zděchovských občanů. V této souvislosti
zmínil starosta obce, že od nového roku proběhne zásadní změna v systému financování
sociálních služeb, kdy z krajů přepadne povinnost dofinancování provozních nákladů na
samotné obce – klíčem bude zřejmě velikost obce, co do počtu obyvatel. Od nového roku tak
bude muset obec Zděchov doplácet organizacím, působícím v sociálních službách, mnohem
více prostředků.
Návrh usnesení 47/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje poskytnutí příspěvku Charitě Svaté rodiny Nový
Hrozenkov, IČ: 48773514, ve výši 10.000,- Kč a Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ:
00499811 ve výši 2.500,- Kč.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce
ZO schvaluje na základě uzavření předchozí smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene již
samotnou Smlouvu o zřízení věcného břemene v souvislosti se zřízením elektrické přípojky.
Návrh usnesení 47/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP12-8014179, Zděchov, Ezechýl se společností ČEZ Distribuce, a. s v předloženém znění.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Aukce souboru nemovitého majetku – pozemky Vlčnov
Společnost Prokonzulta nabízí k prodeji prostřednictvím elektronické aukce 3 pozemky v k.ú.
Zděchov – lokalita Vlčnov. Předmětem elektronické aukce je soubor nemovitého majetku:
pozemek p.č. st. 371 o výměře 155 m2, pozemek p.č. st. 470 o výměře 38 m2 a pozemek p.č.
1363/2 o výměře 969 m2. Vyvolávací cena je 5.000,-Kč, odhadní cena činí 91.000,- Kč. ZO
souhlasí s účastí obce v této aukci, která proběhne 14.10.2014. Jedná se totiž o pozemky
s návazností na obecní pozemky.
Návrh usnesení 47/10
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí s účastí obce Zděchov v elektronické aukci, jejímž
předmětem je soubor nemovitého majetku: pozemek p.č. st. 371 o výměře 155 m2, pozemek
p.č. st. 470 o výměře 38 m2 a pozemek p.č. 1363/2 o výměře 969 m2.
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 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Povolení výjimky ze zákazu některých činností v lese
V souvislosti, například s provozem v současnosti budovaného mountainbikových tras v obci,
nebo například v souvislosti se strojní zimní údržbou by de facto došlo ke stavu, že lesní
pozemky budou užívány v rozporu s ustanoveními lesního zákona. Existuje však možnost
udělení tzv. výjimky ze zákazu některých činností, kterou by se například výše uvedené
činnosti dostaly do souladu s předpisy. ZO nicméně nebude udělovat pro dané činnosti
výjimku plošně pro všechny lesní pozemky obce v katastru Zděchova, pouze pro pozemky,
kde prokazatelně dochází k činnostem na nichž má obec Zděchov zájem. Seznam těchto
pozemků bude zpracován v koordinaci s obecním lesníkem.
Návrh usnesení 47/11
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se připravovaného udělení
výjimky ze zákazu některých činností v lese.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Obecně závazná vyhláška č. 01/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
3/2010
Z důvodu změny legislativy přistoupilo ZO ke zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Tato zrušující vyhláška
nabude účinnosti 15. dnem od vyvěšení na úřední desce.
Návrh usnesení 47/12
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2014, kterou se
zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
13/ Informace
Výstava valašských krojů
Starosta obce poděkoval kulturní komisi a paní Hrňové za uspořádání této akce.
14/ Připomínky členů zastupitelstva
Žádné připomínky nebyly sděleny.
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15/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 47. zasedání ZO. Starosta obce
poté stručně zbilancoval celý průběh končícího volebního období 2010 - 2014 a poděkoval
všem členům ZO, členům komisí a zaměstnancům obecního úřadu za velmi konstruktivní a
příjemnou spolupráci během uplynulých 4 let.

Ing. Zdeňka Sezimová
ověřovatelka zápisu

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 08. 10. 2014
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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