OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 8. 2. 2018
38. 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 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Ing. Zdeňka Sezimová, Josef Orság a Václav Šťastný.
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 37. zasedání ZO ze dne 23. 1. 2018
4. Sběrný dvůr Zděchov
5. Smlouva o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Zděchov
6. Rozvojové záměry Charity Nový Hrozenkov
7. Zrušení předkupního práva (nový bod)
8. Žádost o dotaci z Fondu malých projektů (Interreg V-A SK - ČR) (nový bod)
9. Hydrogeologické posouzení lokality pro rozšíření hřbitova (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, včetně nově vloženého bodu 7. Zrušení předkupního
práva, 8. Žádost o dotaci z Fondu malých projektů (Interreg V-A SK - ČR) a 9.
Hydrogeologické posouzení lokality pro rozšíření hřbitova.
Návrh usnesení 38/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 38. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov, včetně nově začleněného bodu 7. Zrušení předkupního práva, 8. Žádost o
dotaci z Fondu malých projektů (Interreg V-A SK - ČR) a 9. Hydrogeologické posouzení
lokality pro rozšíření hřbitova.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 38/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni pan Zdeněk Chrástecký a pan Petr Machala.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 38/2/2
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 37. zasedání ZO ze dne 23. 1. 2018
Rozpočet obce na rok 2018
Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce. Koncem února bude předložen ke schválení
zastupitelstvu.
Návrh usnesení 38/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 37. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
4/ Sběrný dvůr Zděchov
V souvislosti s realizací této akce byly vyhlášeny dvě výběrová řízení na dodavatele (jedno na
stavební práce, druhé na dodávky technického vybavení). Zároveň byl vybrán dodavatel,
který zajistí výkon technického dozoru investora stavby. V rámci výběrového řízení na
stavební práce (demolice, zpevněné plochy, hala pro techniku, oplocení atd.) obdržela obec
celkem 3 cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídku, dle kritéria nejnižší nabídková cena,
předložil uchazeč OPEN RE-ECO. s.r.o. (5.074.200,- Kč) V rámci výběrového řízení na
dodavatele technického vybavení (kontejnery a nádoby na odpad) obdržela obec pouze jednu
nabídku – a to od uchazeče ELKOPLAST CZ, s.r.o. (504 700,- Kč). ZO schvaluje uzavření
příslušných smluv o dílo s vybranými uchazeči. Vedle toho schvaluje ZO také uzavření
smlouvy o dílo na zajištění výkonu technického dozoru investora s panem Josefem Štulerem,
jenž předložil v rámci poptávkového řízení nejnižší cenovou nabídku (62.000,- Kč).
Návrh usnesení 38/4/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výběr dodavatele ve veřejné zakázce Sběrný dvůr
Zděchov – stavební práce, dle předložené zprávy komise pro hodnocení nabídek.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 38/4/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
Sběrný dvůr Zděchov – stavební práce s dodavatelem OPEN RE-ECO. s.r.o., se sídlem
Vsetín, Jiráskova 701, IČ: 27796477.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 38/4/3
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výběr dodavatele ve veřejné zakázce Sběrný dvůr
Zděchov – dodávka technického vybavení, dle předložené zprávy komise pro hodnocení
nabídek.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
38. zasedání ZO 8. 2. 2018
stránka 2 (celkem 5)

OBEC ZDĚCHOV

Návrh usnesení 38/4/4
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
Sběrný dvůr Zděchov – dodávka technického vybavení s dodavatelem ELKOPLAST CZ,
s.r.o., se sídlem Zlín, Štefánikova 2664, IČ: 25347942.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 38/4/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o dílo, týkající se zajištění výkonu
technického dozoru investora stavby Sběrný dvůr Zděchov, s dodavatelem Josefem Štulerem,
Velké Karlovice 830, IČ: 41022807.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Smlouva o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Zděchov
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo žádost obce Zděchov o dotaci z Fondu Zlínského
kraje – Programu RP12-18 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Zlínského kraje. Na základě této skutečnosti je předložena ZO Zděchov ke schválení smlouva
o poskytnutí dotace. ZO tuto smlouvu schvaluje. Předmětem dotace je oprava požární
přenosné motorové stříkačky, nákup motorové řetězové pily a pořízení mobilního
komunikačního zařízení – tabletu včetně programu RescueNavigator Basic. Dotace činí
70.000,- Kč (při celkových nákladech 100.000,- Kč).
Návrh usnesení 38/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Zlínským
krajem v předloženém znění.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Rozvojové záměry Charity Nový Hrozenkov
Starosta obce seznámil zastupitele s rozvojovými záměry Charity Svaté rodiny v Novém
Hrozenkově. K těmto Charita potřebuje vyjádření obcí, v jejímž katastru bude záměry
uskutečňovat. Jedná se o tyto projektové záměry: 1/ Domov pro seniory v obci Hovězí,
2/ Sociální rehabilitace, 3/ Odborné sociální poradenství, 4/ Pečovatelská služba. ZO těmto
záměrům vyjadřuje podporu.
Návrh usnesení 38/6
Zastupitelstvo obce Zděchov podporuje záměr Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov ohledně
poskytování sociálních a zdravotních služeb v Domově pro seniory v obci Hovězí, záměr
Sociální rehabilitace, záměr Odborné sociální poradenství a záměr Pečovatelská služba.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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7/ Zrušení předkupního práva
Manželé MUDr. Jiří Kourek a Mgr. Eva Kourková odkoupili od obce Zděchov stavební
pozemek parc. č. 1431/12 v lokalitě Machalky za účelem výstavby rodinného domu. Součástí
kupní smlouvy bylo i ustanovení o předkupním právu obce na předmětný pozemek, platném
do okamžiku kolaudace. Jelikož stavba RD byla již kolaudována, pozbývá předkupní právo
smysl a ZO schvaluje jeho zrušení, aby mohlo dojít k jeho výmazu z katastru nemovitostí.
Návrh usnesení 38/7
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí se zrušením
parc. č. 1431/12 v k.ú. Zděchov.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.

předkupního

práva k pozemku

8/ Žádost o dotaci z Fondu malých projektů (Interreg V-A SK - ČR)
Region Bílé Karpaty vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace v rámci tzv. Fondu
malých projektů, zřízením při programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK – ČR. Do
této výzvy ideově zapadá projekt týkající se vybudování sušírny v obecním sadu. Starosta
obce v této souvislosti informoval o výsledcích jednání se starostou slovenské obce Jasenica,
která bude v rámci projektu vystupovat coby přeshraniční partner. Žádosti se odevzdávají do
28. 2. 2018. ZO bere informace starosty na vědomí.
Návrh usnesení 38/8
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se připravované žádosti o
dotaci do výzvy Fondu malých projektů.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).

9/ Hydrogeologické posouzení lokality pro rozšíření hřbitova
Nezbytným podkladem pro zpracování projektu pro rozšíření hřbitova je hydrogeologické
posouzení této lokality. Starosta představil dvě cenové nabídky s tím, že cenově
nejvýhodnější je nabídka firmy GEOtest, a.s. Zlín ve výši 20.860,- Kč. ZO tuto nabídku
schvaluje.
Návrh usnesení 38/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje cenovou nabídku firmy GEOtest a.s. Zlín na
hydrogeologické posouzení lokality pro rozšíření hřbitova.
 hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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10/ Informace
Vodní plocha
Starosta obce představil prvotní návrh, jenž vzešel z připravované studie malé vodní nádrže.
Rekonstrukce obecního bytu
V letošním roce dojde ke komplexní rekonstrukci bytu č. 8. Toto je technicky možné, protože
nájemkyně má možnost po dobu oprav si zajistit náhradní bydlení. Snahou obce je ve
střednědobém horizontu postupně modernizovat i zbylé byty.
Životní jubileum
Starosta popřál jménem obce a zastupitelstva panu faráři P. Vlastimilu Vaňkovi, při
příležitosti jeho 60-tých narozenin.
Lesní cesta na Žár
Bude-li vyhlášen vhodný dotační titul, bude předložena žádost o dotaci.
11/ Připomínky členů zastupitelstva
Petr Machala
Poděkoval členům ZO, že na předcházejícím zasedání vyhověli jeho žádosti.
12/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 38. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.

Zdeněk Chrástecký
ověřovatel zápisu

Petr Machala
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 14. 2. 2018
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 15.2.2018
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