OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 06. 03. 2017
28. 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, 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 27. zasedání ZO ze dne 14. 2. 2017
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2017
5. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Zděchov za rok 2016
6. Rozšíření splaškové kanalizace
7. ZŠ a MŠ Zděchov – účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2016 (nový bod)
8. Informace
9. Připomínky členů zastupitelstva
10. 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 7. ZŠ a MŠ Zděchov –
účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2016. Program zasedání byl schválen.
Návrh usnesení 28/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 27. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov včetně nově navrženého bodu 7. ZŠ a MŠ Zděchov – účetní závěrka a výsledek
hospodaření za rok 2016.
 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 28/2/1
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 28/2/2
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 27. zasedání ZO ze dne 14. 2. 2017
Stavební úpravy hřbitova
Žádost o dotaci byla předložena na krajský úřad Zlínského kraje. Dle prvotních informací byl
ze strany žadatelů o danou dotační výzvu projeven vysoký zájem.
Pozemky podél Zděchovky
S Lesy ČR byla uzavřena příslušná kupní smlouva, byl podán návrh na vklad do katastru
nemovitostí.
Návrh usnesení 28/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 27. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Schválení rozpočtu obce na rok 2017
Od 6.2.2017 do 6.3.2017 byl na úřední desce zveřejněn návrh rozpočtu obce Zděchov na rok
2017. Jedinými předloženými připomínkami byly: navýšení příjmového paragrafu 3639
(položky 3111) příjmy z prodeje pozemků z 2540 na 2600 tis. Kč; navýšení výdajového
paragrafu 3113 (položky 6351) ZŠ a MŠ Zděchov – školní kuchyně vzduchotechnika z 200
tis. na 315 tis. Kč; ponížení výdajového paragrafu 3113 ZŠ a MŠ Zděchov ze 707 tis. na 657
tis. Kč. ZO rozpočet schválilo.
Návrh usnesení 28/4
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje, v souladu s ustanovením § 84, odst. 2 b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, rozpočet obce Zděchov
v paragrafovém členění na rok 2017. Rozpočet je přebytkový, celkové příjmy na rok 2017 ve
výši 16,791 mil. Kč a celkové výdaje na rok 2017 ve výši 16,223 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji ve výši 0,568 mil. Kč spolu se zapojením zůstatku z účtu z roku 2016 ve výši 0,297
mil. Kč, budou sloužit ke splátkám dlouhodobých úvěrů.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Zděchov za rok 2016
Obvodní oddělení Police ČR Karolinka předložilo ZO k projednání Zprávu o bezpečnostní
situaci v obci za rok 2016. Oproti roku 2015 byl zaznamenán u přestupků mírný nárůst.
Celkem bylo za rok 2016 zaznamenáno 12 přestupků, 1 přečin a 0 trestných činů. U jednoho
oznámení došlo ke konstatování, že nedošlo ani k trestnému činu, ani k přestupku. Nejvíce
přestupků bylo spácháno proti občanskému soužití, a to celkem 5. ZO bere zprávu na vědomí.
Návrh usnesení 28/5
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu Obvodního oddělení Police ČR
Karolinka, o bezpečnostní situaci v obci Zděchov za rok 2016.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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6/ Rozšíření splaškové kanalizace
Existuje možnost získat od Zlínského kraje dotaci ve výši až 40 % na projekty, týkající se
rozšíření kanalizační sítě (Program Podpora vodohospodářské infrastruktury). V rámci
výstavby kanalizace všechny části odkanalizovány nebyly. Nyní se ukazuje, že
nejvhodnějšími dalšími lokalitami k připojení na rozšíření kanalizační sítě je nový stavební
obvod Na výsluní a lokalita Zákopčí (RD pana Metelky a RD pana Ezechýla). V této
souvislosti ZO odsouhlasilo, aby se již vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele s tím, že
smluvní podmínky budou obsahovat možnost obce odstoupit od smlouvy v celém rozsahu
v případě nezískání dotace.
Návrh usnesení 28/6
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malé hodnoty na stavební
práce k akci „Rozšíření splaškové kanalizace v obci Zděchov 2017“ (kritérium nejnižší
nabídková cena).
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ ZŠ a MŠ Zděchov – účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2016
Starosta obce předložil k projednání účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Zděchov (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha). ZO tuto schválilo. Následně zastupitelstvo
schválilo výsledek hospodaření za rok 2016 a způsob rozdělení hospodářského výsledku. Za
rok 2016 dosáhla ZŠ a MŠ kladného hospodářského výsledku + 101.069,65 Kč. Důvodem je
především úspora mzdových nákladů z titulu vyšší nemocnosti personálu či nízké náklady za
teplo v důsledku mírné zimy. Svůj podíl na dosažení takového výsledku má i vedlejší
hospodářská činnost (prodej obědů). ZO rozhodlo o rozdělení dosaženého hospodářského
výsledku následovně: 71.069,65 Kč Fond rezerv, 30.000,- Kč Fond odměn. Starosta dále
v této souvislosti informoval, že v současnosti probíhá poptávkové řízení na dodavatele nové
vzduchotechniky do školní kuchyně.
Návrh usnesení 28/7/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Zděchov, IČ: 70984131, sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2016.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 28/7/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Zděchov za rok 2016 a zároveň následující způsob jeho rozdělení: 71.069,65 Kč do
Fondu rezerv a 30.000,- Kč do Fondu odměn (celkem 101.069,65 Kč).
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Informace
Košt slivovice
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Další ročník proběhne v sobotu 11.3.2017 na Kolibě. Všichni jsou srdečně zváni.
Veřejně prospěšné práce
S úřadem práce se podařilo sjednat vytvoření dvou pracovních míst s nástupem k 1.5.2017.
Co se týká institutu veřejné služby, obec je připravena případným zájemcům její výkon
umožnit.
Cesta na Zákopčí ke koupališti
Probíhají jednání ve věci majetkoprávního narovnání pozemků pod místní komunikací.
Prodej Kravína
Starosta představil zastupitelům aktualizovaný geometrický plán, reagující na nutnost
provedení dělící stěny jednoznačně ohraničující prodávanou část budovy kravína a dělení
pozemku podél místní komunikace.
9/ Připomínky členů zastupitelstva
Karel Hrbáček
Upozornil na nešvar v podobě parkování automobilů na chodníku u hlavní silnice (nad točnou
autobusů).
10/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 28. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.

Ing. Zdeňka Sezimová
ověřovatel zápisu

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 10. 03. 2017
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 13.3.2017
Sejmuto dne:
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