OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 25.5.2011
8. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, které se konalo v zasedací místnosti
budovy OÚ ve Zděchově, zahájil starosta obce v 19:00 hod. a konstatoval, že zápis z
minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
Zasedání se účastnilo celkem 9 členů zastupitelstva. Omluveni ze zasedání: Josef Orság, Ing.
Zdeňka Mikulenčáková.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení – účast, schválení programu
Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Kontrola usnesení a zápisu 7. zasedání ZO ze dne 5.5.2011
Žádost o odkoupení obecního pozemku parc.č. 5/3 (nový bod)
Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
Rozpočtová změna č.2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zděchov za rok 2010
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na jednotku Sboru
dobrovolných hasičů obce Zděchov
9. Komunitní kompostárna (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 začleněných bodů 4. Žádost o
odkoupení obecního pozemku parc.č. 5/3 a 9. Komunitní kompostárna. Stažen z programu byl
naopak bod Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010. Program jednání byl schválen
včetně navržených změn.
Návrh usnesení 8/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje program jednání 8. zasedání Zastupitelstva obce
včetně navržených změn.
 hlasování:
9 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 8/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce určeni paní
Štefánia Sekulová a Ing. Karel Trochta.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 8/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu 7. zasedání ZO ze dne 5.5.2011
Pozemek pod obcí určený pro případnou výstavbu ČOV
Připravuje se návrh příslušné kupní smlouvy. Po jejím vyhotovení dojde k jejímu podpisu.
Vesnice roku 2011
Chvíli před zahájení zasedání ZO skončila návštěva hodnotící komise. Starosta obce při této
příležitosti děkuje všem, kteří se svým přičiněním zasadili o přípravu a zdárný průběh této
akce. Zejména poděkoval organizátorům, sboru dobrovolných hasičů a všem, kteří se podíleli
na úklidu. Konečné výsledky budou známy začátkem června.
Návrh usnesení 8/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých na 7. zasedání
Zastupitelstva obce Zděchov dne 5.5.2011.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Žádost o odkoupení obecního pozemku parc.č. 5/3
Prostřednictvím starosty obce byl manželům Marii a Josefu Kocourkovým sdělen postoj
zastupitelstva ve věci žádosti o odkoupení obecního pozemku parc. č. 5/3. ZO na svém 7.
zasedání ze dne 5.5.2011 konstatovalo, že musí při prodeji obecních pozemků vždy brát
v úvahu všechny okolnosti a vnímat širší zájmy obce. Manželé Kocourkovi znovu přednesli
svoji žádost s opodstatněním, že šířkové uspořádání přístupové komunikace je nyní
dostačující a navíc jim není známo, že by v dané lokalitě byl evidován problém s přístupem
k jednotlivým nemovitostem. ZO se proto dohodlo s manžely Kocourkovými, že rozhodnutí
v této záležitosti bude předcházet jednání na místě samém.
Návrh usnesení 8/4
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí doplňující informace manželů Kocourkových
k žádosti o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 5/3 v k. ú. Zděchov.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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5/ Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
V rámci veřejné zakázky malého rozsahu Splašková kanalizace a ČOV Zděchov proběhlo
zasedání hodnotící komise. Hodnotící komise určila, že nejvýhodnější nabídku předložil
uchazeč CAD PRO, spol. s.r.o., Hranická 93, Valašské Meziříčí. ZO zprávu komise schvaluje
a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.
Návrh usnesení 8/5/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje Zprávu hodnotící komise v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení Splašková
kanalizace a ČOV Zděchov.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 8/5/2
Zastupitelstvo obce Zděchov pověřuje starostu obce k jednání o uzavření smlouvy o dílo na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu Splašková kanalizace a
ČOV Zděchov s vítězným uchazečem CAD PRO, spol. s.r.o., Hranická 93, Valašské
Meziříčí.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Rozpočtová změna č. 2
Předmětem rozpočtové změny č. 2 je pouze posílení příjmové stránky rozpočtu o prostředky
určené na veřejně prospěšné práce.
Návrh usnesení 8/6
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje rozpočtovou změnu č. 2. Výčet této změny je přílohou
usnesení.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zděchov za rok 2010
Na základě ustanovení zákona č. 420/2004 Sb. přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí bylo pracovníkem kontrolního oddělení
Krajského úřadu Zlínského kraje provedeno prozkoumání hospodaření Obce Zděchov za rok
2010. Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení 8/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Zděchov za rok 2010, a to bez výhrad.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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8/ Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje na jednotku Sboru
dobrovolných hasičů obce Zděchov
Obec požádala Zlínský kraj o poskytnutí dotace ve výši 70 000,- Kč na prostředky věcné
ochrany s tím, že 30 000,- Kč poskytne ze svého rozpočtu obec. Zastupitelstvo Zlínského
kraje nakonec rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 45 000,- Kč. Částka obce Zděchov
zůstane zachována. Pro zajímavost, cena za jeden pár zásahových rukavic činí 958,- Kč a cena
zásahové přilby je 7 115,- Kč. ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z prostředků Zlínského kraje.
Návrh usnesení 8/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy D/0752/2011/KH o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Komunitní kompostárna
Operační program Životní prostředí vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace v oblasti
zlepšení nakládání s biologickými odpady. Podle informací poradenských firem, které obec
obdržela, by údajně v rámci této výzvy mohla obec požádat o dotaci na zřízení kompostárny,
kde by se likvidovala zejm. travní hmota, vyprodukovaná při údržbě zeleně. Údajně by bylo
možné pořídit v rámci takového projektu i menší traktor a jinou techniku. Budou zjištěny
podrobnější a upřesňující informace.
Návrh usnesení 8/9
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se XXVII.
výzvy Operačního programu Životního prostředí, zaměřené na zkvalitnění nakládání
s odpady.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Informace
Stavba roku 2011
Stavba místního koupaliště a víceúčelového hřiště se dočkala ocenění v podobě čestného
uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2010.
Odkoupení obecního pozemku ze stana pana Metelky
Starosta informoval o jednání týkající se zaměření pozemku
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11/ Připomínky členů zastupitelstva
Jana Zvoníčková:
Jménem kulturní komise pozvala přítomné na víkendové kácen máje.
Karel Hrbáček:
Informoval o oblastní hasičské soutěži v Karolince. Zděchovští zástupci skončili mezi 18
soutěžícími družstvy na 5. místě.
12/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 8. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a zasedání ukončil.

Štefánia Sekulová
ověřovatel zápisu

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 30. 5. 2011
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň

Vyvěšeno dne: 30.5.2011
Sejmuto dne:
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