OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 01. 09. 2017
33. 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: Karel Hrbáček.
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 32. zasedání ZO ze dne 3. 7. 2017
4. Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa
5. Sběrný dvůr
6. Vodní nádrž Zděchov
7. Rozpočtové opatření č. 3
8. Žádost o finanční příspěvek
9. Prodej a nabytí nemovitostí
10. Oprava lesní cesty Žár (nový bod)
11. Informace
12. Připomínky členů zastupitelstva
13. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program včetně nově navrženého bodu 10. Oprava lesní cesty
Žár.
Návrh usnesení 33/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 33. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov, včetně nově navrženého bodu 10. Oprava lesní cesty Žár.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 33/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Václav Šťastný a pan Josef Orság.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 33/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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3/ Kontrola usnesení a zápisu z 32. zasedání ZO ze dne 3. 7. 2017
Oprava trubních propustků v obci Zděchov
S vybraným dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo. Stavební práce budou zahájeny
v první polovině měsíce září.
Žádosti o odprodej obecních nemovitostí
Ve věci žádostí manželů Olšákových, pana Vladislava Polácha, paní Marie Sáblové, paní Jany
Novákové a paní Jarmily Zavadilové proběhne příští týden pracovní setkání členů
zastupitelstva v terénu. Na nadcházejícím zasedání pak zastupitelé o těchto žádostech
rozhodnou.
Návrh usnesení 33/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 32. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
4/ Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa
Starosta obce podal přítomným informace o aktuálním průběhu stavebních úprav. Aktuálně se
řeší oprava schodů a dlažba před kostelem, která bude velkoformátová. Souběžně s běžícími
pracemi se ukázalo jako vhodné provést přeložku současně nadzemního elektrické vedení ke
kostelu, které nově povede pod zemí. ZO bere informace na vědomí.
Návrh usnesení 33/4
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se průběhu
prací na akci Stavební úpravy hřbitova ve Zděchově – I. etapa.
 hlasování: bez hlasování (informace bere ZO pouze na vědomí).
5/ Sběrný dvůr
Státní fond životního prostředí schválil žádost obce na 85% dotaci z EU. Znamená to, že již
na jaře příštího roku by mohly být zahájeny stavební práce. Dalším nezbytným krokem je
v tuto chvíli vyhlášení veřejné zakázky – a to veřejné zakázky na stavební práce a veřejné
zakázky na dodávku sběrných nádob a kontejnerů. Pro tyto účely je nutno nejprve vypracovat
projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.
Starosta obce na základě provedeného poptávkového řízení představil návrh smlouvy o dílo
Ing. Zdeňkem Vendolským, který zajistí zpracování uvedených podkladů. ZO schvaluje
uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem.
Návrh usnesení 33/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o dílo, týkající se zpracování
projektové dokumentace pro realizaci stavby a zadávací dokumentace pro výběrové řízení
Sběrný dvůr Zděchov s Ing. Zdeňkem Vendolským, v předloženém znění.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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6/ Vodní nádrž Zděchov
Stávající územní plán obce Zděchov navrhuje, za účelem zvýšení akumulačních schopností
krajiny, vybudování vodní nádrže, umožňující kromě funkce krajinotvorné plnit i funkci
akumulace a zadržení vody v krajině. Zmíněná plocha je situována přibližně v místech, které
sloužívají mj. jako parkoviště závodních strojů při motokrosu, konkrétně pak podél levé
strany cesty směrem do Radošova. Na případné vybudování takovéto vodní nádrže by bylo
možno získat dotaci od Ministerstva životního prostředí až ve výši 85 %. Stavba však není
nijak projekčně připravena. Je tak potřeba zajistit základní vstupní (geodetické, průzkumné a
projekční) informace o vhodnosti dotčené lokality a rozsahu budoucí vodní plochy. Navíc ani
jeden z dotčených pozemků není v majetku obce. ZO proto ukládá starostovi, aby nejprve
zjistil, zda by stávající majitelé souhlasili s realizací této stavby a s odprodejem svých
pozemků. A současně schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb s firmou
AXIOM engineering s.r.o.
Návrh usnesení 33/6/1
Zastupitelstvo obce Zděchov ukládá starostovi obce zahájit jednání s majiteli pozemků,
dotčených navrženou stavbou vodní nádrže Zděchov, a to ve věci jejich případného odkupu ze
strany obce.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 33/6/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o poskytování odborných služeb
s firmou AXIOM engineering s.r.o., rámci přípravy vodní plochy, v předloženém znění.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Rozpočtové opatření č. 3
Starosta obce předložil ZO rozpočtové opatření, které na příjmové straně zahrnuje dorovnání
dotace na zateplení bytového domu čp. 174. Předložené rozpočtové opatření také snižuje
částku výdajů na výdajovém paragrafu odvádění a čištění dešťových vod o 183 tis. Kč. O tuto
částku jsou naopak navýšeny výdaje např. na TKR, půdní vestavbu šaten, stavební úpravy
OÚ, veřejnou zeleň a roznos obědů. Součástí rozpočtového opatření je i přesun z příjmové
položky 1111 na položku 1381. ZO rozpočtové opatření schvaluje v předloženém znění.
Návrh usnesení 33/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje provedení změn rozpočtu obce Zděchov na rok 2017
formou rozpočtového opatření č. 3, v předloženém znění.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Žádost o finanční příspěvek
AVZO Zděchov se obrátila na obec s žádostí o poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč na
nákup pohárů pro vítěze jednotlivých tříd Zděchovské traktoriády. ZO poskytnutí příspěvku
schvaluje.
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Návrh usnesení 33/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelově
vázané dotace z rozpočtu obec Zděchov ve výši 3.000,- Kč AVZO TSČ ČR Zděchov, IČ
47997800, v navrženém znění a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Prodej a nabytí nemovitostí
ZO schválilo na svém 20. zasedání dne 21.7.2016 záměr prodat části obecních pozemků parc.
č. 1768/1, 1768/3, 1768/4 a 1794/4 v k.ú. Zděchov, přiléhajících ke stavbě chaty č.e. 06.
Novým majitelem stavby chaty se stal Ing. Jaroslav Eršil, který na základě záměru obce
projevil zájem o odkoupení výše uvedených obecních pozemků, resp. jejich částí. ZO
schvaluje odprodej za cenu 35,- Kč/m2.
Návrh usnesení 33/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odprodej částí obecních pozemků - nově označenou
parcelu č. 1794/6 o výměře 113 m2 a p.č. 1768/5 o výměře 429 m2 v k.ú. Zděchov dle GP č.
639/290/2016 Ing. Jaroslavu Eršilovi za cenu 35,- Kč/m2.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Oprava lesní cesty Žár
Program rozvoje venkova ČR zahrnuje mimo jiné i dotační titul na opravu lesních cest. Na
základě jednání s obecním lesníkem bylo určeno, že by bylo žádoucí projekčně nachystat
opravu lesní cesty do Žáru (2 dílčí úseky), včetně polohopisného a výškopisného zaměření.
Následně by se předložila žádost o dotaci na opravu samotnou. Starosta obce na základě
provedeného poptávkového řízení představil návrh smlouvy o dílo Ing. Pavlem Tomanem,
který zajistí zpracování uvedených podkladů. ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto
dodavatelem.
Návrh usnesení 33/10
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o dílo, týkající se zpracování
projektové dokumentace na opravu lesní cesty Žár s Ing. Pavlem Tomanem, v předloženém
znění.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Informace
Multifunkční kopírka
Stávající multifunkční kopírka na obecním úřadě dosloužila, resp. její oprava by byla příliš
nákladná. Proto bude zapotřebí pořídit nové zařízení. Existují 2 možnosti – buďto si
kopírovací zařízení klasicky zakoupit, anebo získat do pronájmu, kdy by výše pronájmu byla
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odvislá od množství vytištěných stran. Prověřuje se, které řešení by bylo pro obec
ekonomičtější.
Pouť
Pestré množství hlavních i doprovodných akcí pouťového víkendu se setkalo s pozitivním
ohlasem.
Motokros
Starosta obce poděkoval organizátorům za zajištění akce. Václav Štastný, jménem AVZO
Zděchov, poděkoval obci a jednotce SDH za výpomoc při pořádání závodů, jichž se
zúčastnilo přes 130 jezdců a přes 2000 platících diváků.
Prodloužení splaškové kanalizace
Prodloužení v kanalizace v ul. Na výsluní bylo dokončeno.
Rozvoz obědů přes prázdniny
Jelikož v průběhu letních prázdnin nebyla v provozu vývařovna ve školní jídelně, musely být
obědy zajišťovány prostřednictvím Koliby Zděchov nebo Lidového domu v Halenkově.
Složitým však bylo pro obec zajištění rozvozů (nutnost zajištění automobilu a osoby, která
rozvoz jídel zajišťovala).
Kůrovcové škody
V důsledku dlouhodobého sucha došlo bohužel k výraznému zvýšení výskytu kůrovce i
v obecních lesích.
12/ Připomínky členů zastupitelstva
Zdeněk Chrástecký
Připomněl nutnost instalace větrací hlavice (tzv. LOMANCO) na střechu budovy obecního
úřadu za účelem správného odvětrávání prostor hasičské zbrojnice.
Václav Šťastný
Vznesl dotaz, zda se počítá s dodlážděním chodníku podél hlavní komunikace, na mostě mezi
RD čp. 1 a RD čp. 3, a dále, jestli bude ze strany Správy a údržby silnic provedeno vyspravení
lokálních poruch vozovek místních komunikací. Odpověď: Schůzka se Správou a údržbou
silnice Valašska ohledně rozsahu vysprávek proběhne příští týden. Most bude dodlážděn ze
strany firmy Cobbler současně s prováděním záručních oprav vyvstalých ze stavby
Kanalizace a ČOV Zděchov.
Miroslav Ezechýl
Upozornil na nebezpečný a nepřehledný úsek na místní komunikaci Na výsluní.
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13/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 33. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.
Václav Šťastný
ověřovatel zápisu

Josef Orság
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 07. 09. 2017
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 8.9.2017
Sejmuto dne:
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