OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 14. 02. 2017
27. 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: Petr Machala, Ing. Patrik Kocourek
Z řad veřejnosti a hostů bylo přítomno 0 osob
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – účast, schválení programu
Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Kontrola usnesení a zápisu z 26. zasedání ZO ze dne 27. 1. 2017
Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa
Inventarizace majetku obce k 31.12.2016
Prodej obecních pozemků (nový bod)
Informace
Připomínky členů zastupitelstva
Usnesení, závěr

1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program jednání včetně nového bodu 6. Prodej obecních
pozemků.
Návrh usnesení 27/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 27. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov včetně nově navrženého bodu 6. Prodej obecních pozemků.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 27/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Karel Hrbáček a Zdeněk Chrástecký.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 27/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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3/ Kontrola usnesení a zápisu z 26. zasedání ZO ze dne 27. 01. 2017
Rozpočet obce na rok 2017
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce k připomínkování veřejnosti. Na příštím
zasedání ZO bude předložen ke schválení.
Šatny TJ Sokol Zděchov – III. etapa - půdní vestavba
Stavební práce již byly zhotovitelem zahájeny.
Návrh usnesení 27/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 26. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa
ZO schválilo na svém posledním zasedání předložení žádosti o dotaci ze Zlínského kraje,
v rámci Programu na podporu obnovy venkova. Vzhledem ke skutečnosti, že k žádosti se
musí doložit již smlouva o dílo uzavřená se zhotovitelem vzešlého z výběrového řízení, byly
obeslány celkem tři subjekty s výzvou k předložení nabídky. Ze tří došlých nabídek,
obsahovala nejnižší nabídkovou cenu nabídka uchazeče Mestav s.r.o. (1 174 000,- Kč vč.
DPH). ZO schvaluje výběr tohoto uchazeče a uzavření příslušné smlouvy o dílo. Obec si
v textu smlouvy o dílo vyhradila možnost od ní, v případě neschválení dotace, odstoupit.
Návrh usnesení 27/4
Zastupitelstvo obce Zděchov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa, kterou
předložil uchazeč Mestav s.r.o. (IČ: 48396681) a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s tímto uchazečem.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Inventarizace majetku obce k 31.12.2016
Předseda inventarizační komise Ing. Karel Trochta seznámil přítomné s výsledky
inventarizace obecního majetku k 31. 12. 2016. Inventarizační komise nezjistila žádné
inventarizační rozdíly ani jiné nedostatky. Předseda inventarizační komise konstatoval, že
k nejvýraznějším pohybům majetku za uplynulý rok došlo u pozemků. Rovněž seznámil
přítomné s výčtem majetku, který byl protokolárně z evidence vyřazen. Starosta obce
poděkoval členům inventarizační komise za pečlivé provedení inventury. ZO výsledek
inventarizace schvaluje.
Návrh usnesení 27/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výsledek inventarizace majetku a závazků obce
Zděchov k 31. 12. 2016.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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6/ Nabytí a prodej nemovitostí
V rámci docílení celoplošné opravy koryta toku Zděchovky, obec odkoupila dotčené pozemky
z důvodu jejich následného převedení na investora. ZO schválilo na svém 24. zasedání záměr
prodeje dotčených obecních pozemků, resp. jejich částí. Na záměr reagovaly pouze Lesy ČR.
Starosta v této souvislosti představil návrh kupní smlouvy. ZO odprodej zmíněných pozemků
Lesům ČR schválilo.
Návrh usnesení 27/6
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje prodej pozemků vzniklých dle geometrického plánu
č. 610-1046/2015 a to p. č. 1485/3 o výměře 78 m2, p. č. 1486/10 o výměře 148 m2 ,
p. č. 1492/12 o výměře 116 m2 a p. č. 1492/11 o výměře 40 m2 a dále pozemky p. č. 1658/22
o výměře 10 m2, p. č. 1658/21 o výměře 6 m2, p. č. 1491 o výměře 127 m2 a p. č. 1390/9
o výměře 754 m2 vše v k.ú. Zděchov Lesům ČR, s. p., o celkové výměře 1279 m2 za cenu
68.180,- Kč.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

7/ Informace
Zděchovská třicítka
Starosta vyslovil velké poděkování pořadatelům, zejména pak těm dobrovolníkům, kteří
dokázali připravit v nelehkých sněhových podmínkách trať. Závodu se účastnilo úctyhodných
142 účastníků včetně závodníků z Polska či Slovenska.
Veřejně prospěšné práce
Starosta sdělil, že od dubna letošního roku hodlá umožnit vhodným uchazečům v evidenci ÚP
pracovat u obce v rámci veřejně prospěšných prací. Znovu se také oživuje institut veřejné
služby, který by osobám v hmotné nouzi ukládal odpracovat u obce určitý počet hodin tak,
aby jim neklesly sociální dávky.
Chov lva v obci
Stavební úřad i Státní veterinární správa dosud řízení neuzavřely.

8/ Připomínky členů zastupitelstva
Miroslav Ezechýl
Podotkl, že je žádoucí dokončit dostavbu splaškové kanalizace na Machalkách s ohledem na
výstavbu nových RD.
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9/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 27. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.

Karel Hrbáček
ověřovatel zápisu

Zdeněk Chrástecký
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 16. 2. 2017
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 17. 2. 2017
Sejmuto dne:
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