OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2017
36. 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: Josef Orság.
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 35. zasedání ZO ze dne 16. 11. 2017
4. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
5. Rozpočtové opatření č. 6
6. Plnění rozpočtu k 30.11.2017
7. Projednání nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstva
8. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2017
9. Návrh na udělení čestného občanství (nový bod)
10. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů (nový bod)
11. Stanovení ceny stočného v obci Zděchov pro rok 2018 (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. Návrh na udělení
čestného občanství, 10. Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
a 11. Stanovení ceny stočného v obci Zděchov pro rok 2018.
Návrh usnesení 36/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 36. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov, včetně nově začleněného bodu 9. Návrh na udělení čestného občanství, 10.
Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů a 11. Stanovení ceny
stočného v obci Zděchov pro rok 2018.
 hlasování: 10 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 36/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Miroslav Ezechýl a Václav Šťastný.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 36/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu z 35. zasedání ZO ze dne 16. 11. 2017
Sběrný dvůr
Veřejná zakázka na dodavatele bude vypsána až v měsíci lednu.
Návrh usnesení 36/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 35. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
4/ Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Jelikož k 1. 1. 2018 nebude mít obec Zděchov schválený rozpočet pro rok 2018, bude od
tohoto data až do doby schválení rozpočtu obce na rok 2018 muset postupovat podle tzv.
rozpočtového provizoria. ZO rozpočtové provizorium schvaluje a stanovuje jeho pravidla.
Návrh usnesení 36/4
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, následující pravidla
rozpočtového provizoria: čerpání nekapitálových výdajů čtvrtletně do výše 25 % skutečných
nekapitálových výdajů za rok 2017, čerpání výdajů u schválených investičních akcí podle
uzavřených smluv o dílo a uhrazení dříve přijatých půjčených prostředků ve smyslu pol. 8124
a pol. 5141. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Rozpočtové provizorium platí do doby
schválení rozpočtu obce Zděchov pro rok 2018.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Rozpočtové opatření č. 6
Předmětem předloženého rozpočtového opatření jsou zejména posílení rozpočtu o příspěvek
na hospodaření v lesích, zúčtování průtokové dotace pro školu, převod krátkodobého úvěru na
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dlouhodobý či posílení výdajové části rozpočtu pro účely tisku zpravodaje, svozu
komunálních odpadů, výdajů na kulturu aj. ZO předložené rozpočtové opatření schvaluje.
Návrh usnesení 36/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2017
formou rozpočtového opatření č. 6, v předloženém znění.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Plnění rozpočtu k 30.11.2017
Starosta obce seznámil přítomné detailně s aktuálním plněním příjmů a výdajů obecního
rozpočtu. Plnění daňových příjmů je nutno hodnotit kladně. K výpadkům příjmů však dojde
v lesním hospodářství, kde je na vině kůrovcová kalamita. Hlavně pak ale nebudou v roce
2017 realizovány příjmy z titulu prodeje budovy kravína. K dnešnímu dni totiž stále není
podepsána kupní smlouva a je tedy zřejmé, že se celou transakci nepodaří již letos uskutečnit.
V této souvislosti starosta informoval o nutnosti upravit v účetnictví obce krátkodobý úvěr na
dlouhodobý. Současně však uvedl, že podpis kupní smlouvy na kravín a zaplacení kupní ceny
se předpokládá nejpozději do konce měsíce února 2018. Po obdržení kupní ceny na účet obce
bude tato částka ihned použita na uhrazení úvěru a jeho následné zrušení. Výdajová stránka
rozpočtu více méně koresponduje se schváleným rozpočtem. ZO bere na vědomí informace o
aktuálním plnění rozpočtu.
Návrh usnesení 36/6
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o plnění rozpočtu obce Zděchov
k datu 30.11.2017.
 hlasování: bez hlasování (bere pouze na vědomí)
7/ Projednání nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstva
Dne 1.1.2018 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které zvyšuje maximální výši
měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů – čili u těch zastupitelů, u nichž o výši jejich
odměny rozhoduje zastupitelstvo (na rozdíl od členů zastupitelstva uvolněných, kde je výše
měsíční odměny pevně stanovena právním předpisem - starosta). ZO se jednohlasně rozhodlo
stávající odměny neuvolněných členů zastupitelstva nenavyšovat a ponechat je ve stávající
výši.
Návrh usnesení 36/7
Zastupitelstvo obce Zděchov, po projednání Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn
členů zastupitelstev, souhlasí s tím, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce Zděchov
byly poskytovány odměny za výkon funkce ve stávající výši.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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8/ Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2017
Předsedkyně finančního výboru Ing. Zdeňka Sezimová seznámila přítomné s rozsahem
aktivit, které provedl v roce 2017 finanční výbor. Ten se mj. podílel na přípravě rozpočtu
obce na rok 2017, sledoval jeho plnění nebo prováděl kontroly, související s finanční agendou
(např. kontrola pokladní hotovosti, kontrola dotačního projektu zateplení obecního domu,
kontrola akce vestavba půdního bytu v šatnách TJ Zděchov). Finanční výbor konstatuje, že v
rámci této své činnosti nezjistil žádné nedostatky. ZO bere zprávu finančního výboru na
vědomí.
Následně informoval ZO o činnosti kontrolního výboru za uplynulý rok 2017 i předseda
kontrolního výboru Ing. Patrik Kocourek. Kontrolní výbor v roce 2017 mj. prováděl kontroly
týkající se hospodaření v obecních lesích, kontrolu u příspěvkové organizace ZŠ a MŠ,
týkající se hospodaření s rezervním fondem a dále kontrolu veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace z obecního rozpočtu. Rovněž kontrolní výbor v průběhu svých kontrol
nezjistil žádné pochybení. ZO bere zprávu o činnosti výboru taktéž na vědomí.
Návrh usnesení 36/8/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2017.
 hlasování: bez hlasování (bere pouze na vědomí)
Návrh usnesení 36/8/2
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2017.
 hlasování: bez hlasování (bere pouze na vědomí)
9/ Návrh na udělení čestného občanství
Dle § 36 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) může obec udělit fyzickým
osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce.
ZO se rozhodlo této pravomoci využít a v souladu s interními pravidly pro udělování čestného
občanství, ocenit dvě osobnosti - paní Zdeňku Dvořákovou za celoživotní pedagogickou
činnost v místní mateřské škole a vztah k občanům a obci Zděchov samotné a pana Josefa
Lažu, který se zasloužil o obohacení kulturního života v obci a vztah k občanům a obci
samotné.
Zastupitelé se také shodli, že i mezi občany naši obce je spousta těch, kteří si zaslouží ocenění
za jejich celoživotní práci a přínos pro obec. ZO ukládá starostovi připravit vhodné kandidáty
k ocenění, včetně příležitosti k jejich předání .
Návrh usnesení 36/9/1
Zastupitelstvo obce Zděchov uděluje, na základě ustanovení § 36 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, čestné občanství paní Zdeňce Dvořákové.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 36/9/2
Zastupitelstvo obce Zděchov uděluje, na základě ustanovení § 36 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, čestné občanství panu Josefu Lažovi.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
Počínaje 28.5.2018 začíná platit v ČR nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (tzv.
GDPR). Kromě celé řady úkolů stanoví obcím povinnost ustanovit tzv. pověřence pro
ochranu osobních údajů. ZO uložilo starostovi obce oslovit vhodné potenciální subjekty pro
zajištění úkonů, spadající do působnosti zmíněného pověřence. Na úrovni Sdružení obcí
Valašsko-Horní Vsacko se podařilo získat cenově výhodnou nabídku od pana Jana Anděla.
Nabídková cena činí 2.500,- Kč/měsíc/organizace. ZO schvaluje uzavření příslušné smlouvy
s panem Andělem.
Návrh usnesení 36/10
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů s Janem Andělem.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Stanovení ceny stočného v obci Zděchov pro rok 2018
Obec Zděchov je povinna každoročně provést vyúčtování provozních příjmů a výdajů (tzv.
kalkulaci) a v této návaznosti stanovit cenu stočného na další kalendářní rok. Obec Zděchov je
však coby příjemce dotace z EU na výstavbu kanalizace povinna také dodržovat podmínky
Státního fondu životního prostředí. Vezmeme-li v potaz veškeré provozní náklady včetně
úroků z úvěru, jenž obec použila na výstavbu, vychází likvidace 1 m3 splaškové vody
v podmínkách ČOV Zděchov dle provedené předběžné kalkulace na 42,30,- Kč bez DPH.
ZO na základě výše uvedených podkladů a skutečností navrhuje od 1.1.2018 navýšit cenu
stočného z 31,-Kč vč. DPH/1 m3 na 33,- Kč vč. DPH/1 m3. ZO schvaluje cenu 33,- Kč.
Návrh usnesení 36/13
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výši stočného s účinností od 1.1.2018 ve výši 33,- Kč
vč. DPH/1 m3.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Informace
Krajská dotace - hasiči
Zlínský kraj schválil žádost o dotaci pro SDH Zděchov ve výši 70 tis. Kč na pořízení řetězové
pily, na opravu požární přenosné motorové stříkačky a na nákup mobilního komunikačního
zařízení – tabletu.
Zděchovský zpravodaj
Letošní vydání bylo poprvé v celobarevném provedení.
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Mikulášské hodování
Starosta poděkoval organizátorům za uspořádání akce, která byla letos spojena s pletením
adventních věnečků.
Silvestrovské oslavy
Starosta informoval o společném ohňostroji obce a hasičů, na náměstíčku bude zapálena
vatra, otevřena bude „hospoda u stříkačky“.
13/ Připomínky členů zastupitelstva
Zdeněk Chrástecký
Tlumočil připomínky občanů, týkající se přečnívajících větví podél hlavní silnice. Problém se
znásobuje v případě zatížení větví sněhovou pokrývkou. Dále vznesl dotaz ohledně
vybudování důstojného místa pro betlém.
Petr Machala
Vznesl podnět, týkající se vybudování horské vpusti u Skřípovského mostu.
Miroslav Ezechýl
Tlumočil stížnosti občanů, týkající se opakujícího se parkování aut na chodníku nad točnou.
Dále vznesl podnět na intenzivnější posyp komunikací drtí v případě ledovky či uježděné
vrstvy sněhu.
Ing. Ladislav Baroň
Informoval přítomné o své rezignaci na funkci místostarosty obce a zároveň i zastupitele obce
ke dni 28.2.2018.
14/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 36. 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: 27. 12. 2017
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 28.12.2017

Sejmuto dne:
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