OBEC ZDĚCHOV

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 28. 12. 2015
14. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 16:30 hod. a
konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
V době zahájení bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: pan Karel Hrbáček, pan Miroslav Ezechýl a pan Václav Šťastný
Z řad veřejnosti a hostů byla přítomna 1 osoba.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu z 13. zasedání ZO ze dne 8. 12. 2015
4. Rozpočtové provizorium na rok 2016
5. Program obnovy venkova obce Zděchov
6. Rozpočtové opatření č. 8
7. Zateplení obecního domu čp. 174
8. Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2015
9. Žádost Vsacka Hovězí, a. s. – pronájem obecních pozemků (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 navrženého bodu 9. Žádost
Vsacka Hovězí, a. s. – pronájem obecních pozemků. Program jednání byl schválen včetně
nově navrženého bodu.
Návrh usnesení 14/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 14. zasedání Zastupitelstva
obce, včetně nově navrženého bodu 9. Žádost Vsacka Hovězí, a. s. – pronájem obecních
pozemků.
 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 14/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni Ing. Zdeňka Sezimová a Ing. Karel Trochta.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 14/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu z 13. zasedání ZO ze dne 8.12.2015
Obecně závazná vyhláška - odpady
Nová obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad vstoupí v platnost k 1.1.2016.
Po nezbytnou dobu byla zveřejněna na úřední desce. Vzhledem ke skutečnosti, že výše platby
za svoz odpadů závisí na počtu vyvezených odpadových nádob, je proto žádoucí, aby občané
minimalizovali počet přistavených odpadových nádob k odvozu, které jsou poloprázdné.
Kabelová televize
Obec zahájí jednání, která by nastínila způsob dalšího fungování TKR a především by vedla k
výraznému zkvalitnění nabízených služeb.
Návrh usnesení 14/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 13. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Rozpočtové provizorium na rok 2016
Jelikož k 1. 1. 2016 nebude mít obec Zděchov schválený rozpočet pro rok 2016, bude od
tohoto data až do doby schválení rozpočtu obce na rok 2016 muset postupovat podle tzv.
rozpočtového provizoria. ZO rozpočtové provizorium schvaluje a stanovuje jeho pravidla.
Návrh usnesení 14/4
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění, rozpočtové provizorium
a stanovuje následující pravidla rozpočtového provizoria: čerpání nekapitálových výdajů
čtvrtletně do výše 25 % skutečných nekapitálových výdajů za rok 2015, 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
2016.
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 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Program obnovy venkova obce Zděchov
Obec Zděchov má zpracovaný svůj strategický rozvojový dokument s názvem Program
obnovy venkova obce Zděchov. Jelikož je v mnoha ohledech tento dokument již neaktuální,
byla provedena jeho aktualizace, která nastiňuje střednědobé rozvojové aktivity obce
v časovém horizontu období 2016-2020. ZO Program obnovy venkova obce Zděchov pro
období 2016-2020 schvaluje.
Návrh usnesení 14/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje Program obnovy venkova obce Zděchov pro období
2016 - 2020 v předloženém znění.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Rozpočtové opatření č. 8
Starosta předložil zastupitelstvu návrh rozpočtového opatření č. 8. Předmětem tohoto
rozpočtového opatření je například přijetí dotace od Zlínského kraje na výstavbu kanalizace a
ČOV ve výši 1,676 mil. Kč, navýšení výdajů u paragrafů týkajících se např. lesního
hospodářství, kabelové TV, komunálních služeb či bytů. ZO rozpočtové znění v plném
rozsahu schvaluje. Jeho kompletní výčet tvoří přílohu usnesení ZO.
Návrh usnesení 14/6
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2015
formou rozpočtového opatření č. 8, dle předložené důvodové zprávy.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Zateplení obecního domu čp. 174
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v prosinci 16. výzvu Integrovaného regionálního
operačního programu, zaměřenou na zateplování bytových domů. Jak již bylo v minulosti
několikrát avizováno, jedná se prakticky o jediný možný dotační zdroj, z nějž by bylo možno
dokončit, v roce 2015 započaté, zateplení obecního domu - v tomto případě budovy čp. 174,
zahrnující obecní byty. Výše případné dotace je stanovena v závislosti na objemu úspor
energie, vypočtené energetickým auditorem. V případě domu čp. 174 by dle podmínek
dotačního programu mohla obec získat dotaci 27 %. Předmětem projektu by bylo zateplení
obvodových zdí, výměna výplní otvorů (dveře do kotelny) a doteplení střechy a stropů sklepa.
Propočet nákladů dle ceníku stavebních prací činí cca 1,6 mil. Kč bez DPH. ZO souhlasí
s předložením žádosti o dotaci a schvaluje vyčlenění vlastních zdrojů na spolufinancování
projektu.
Návrh usnesení 14/7/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje předložení žádosti o dotaci v rámci 16. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Zateplení obecního domu čp.
174.
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 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 14/7/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje zajištění vlastních zdrojů na spolufinancování projektu
Zateplení obecního domu čp. 174, ve výši minimálně 73 % uznatelných výdajů projektu.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Zpráva o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2015
Předsedkyně finančního výboru Ing. Zdeňka Sezimová seznámila přítomné s rozsahem
aktivit, které provedl v roce 2015 finanční výbor. Ten se mj. podílel na přípravě rozpočtu
obce na rok 2015, sledoval jeho plnění nebo prováděl kontroly, související s finanční a
pracovně-právní agendou (např. kontrola pokladní hotovosti, kontrola dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr). 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 2015 předseda kontrolního
výboru Ing. Patrik Kocourek. Kontrolní výbor v roce 2015 mj. prováděl pravidelné kontroly
týkající se hospodaření v obecních lesích, zpracoval pravidla pro podávání stížností a peticí či
provedl kontrolu v příspěvkové organizaci obce - v ZŠ a MŠ Zděchov. Kontrolní výbor
v průběhu svých kontrol nezjistil žádné pochybení. ZO taktéž bere zprávu o činnosti výboru
na vědomí.
Návrh usnesení 14/8/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2015.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 14/8/2
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu o činnosti kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Zděchov za rok 2015.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Žádost Vsacka Hovězí, a. s. – pronájem obecních pozemků
Vsacko Hovězí, a.s. adresovalo obci žádost, týkající se možnosti pronájmu obecních pozemků
parc. č. 1336 o výměře 852 m2 a 1794/4 o výměře 1446 m2 (vše v k. ú. Zděchov), za účelem
jejich zemědělské údržby. Jedná se, co do rozlohy, o malé pozemky, které de facto již nyní
Vsacko Hovězí udržuje. ZO schvaluje vyhlášení záměru na pronájem těchto obecních
pozemků.
Návrh usnesení 14/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr pronájmu obecních pozemků parc. č. 1336 a
1794/4 (vše v k. ú. Zděchov), za účelem jejich zemědělské údržby.
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 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Informace
Příprava rozpočtu obce na rok 2016 a plánované akce
Zřejmě nejdůležitějším úkolem v roce 2016 bude dokončení projektu kanalizace a ČOV
Zděchov. Do konce listopadu 2016 musí obec předložit na Státní fond životního prostředí tzv.
závěrečné vyhodnocení akce, které musí prokázat, že projektované parametry (zejm. počet
napojených obyvatel, snížení objemu škodlivin) byly naplněny. Do srpna 2016 poběží
zkušební provoz, jehož výsledky budou sloužit také i pro výše zmíněné závěrečné
vyhodnocení akce. Je proto nanejvýš žádoucí, aby se zbylí nepřipojení občané připojili na
kanalizaci co nejdříve. V souvislosti s výstavbou kanalizace taktéž vyplývá do roku 2016
úkol majetkoprávně ošetřit dotčené pozemky formou věcných břemen.
V roce 2016 bude také aktuální uvažovat o rozšíření kanalizační sítě – např. nová zástavba
směr na Výsluní (RD paní Fojtů, RD pan Petřek, RD pan Davídek), na Zákopčí (RD pan
Metelka, RD pan Ezechýl) či stavební obvod Machalky.
Dalším záměrem, který bude v roce příštím realizován, je vysprávka lesních cest betonovým
recyklátem, vzniklým v souvislosti s výstavbou kanalizace a oprava místních komunikací
(obec zde požádá o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj).
Zastupitelstvo obce se bude zcela jistě zabývat mimo jiné i otázkou dalšího rozvoje Koliby,
záměrem na prodej budovy kravína, modernizací kabelové televize, modernizací hřbitova
včetně jeho rozšíření a opravou márnice.
Starosta obce také připomněl poskytnutí potřebné součinnosti ze strany obce v rámci
revitalizace koryta Zděchovky a přeložení silnice u Hovězského lomu.
Silvestrovský ohňostroj
Starosta obce podal informaci o přípravách oslav vstupu do nového roku, na který letos obec
ve spolupráci s hasiči připravila ohňostroj.
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11/ Připomínky členů zastupitelstva
Zátrh silnice v místě u Hovězského lomu
Zastupitelé požádali starostu, aby opětovně informoval o tomto problému Ředitelství silnic
Zlínského kraje s žádostí o zabezpečení této závady. Prozatím dojde alespoň k označení místa
výstražnými značkami.
12/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 14. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO, poděkoval všem zaměstnancům obecního úřadu a členům
obecního zastupitelstva za výbornou a konstruktivní spolupráci v roce 2015 a popřál vše
nejlepší do nového roku 2016. Poté zasedání ukončil.

Ing. Zdeňka Sezimová
ověřovatel zápisu

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 04. 01. 2016
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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