OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 7. 7. 2011
10. 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.
V době zahájení bylo přítomno všech 11 členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu 9. zasedání ZO ze dne 10.6.2011
4. Stížnost na neřešení hlučnosti na víceúčelovém hřišti (nový bod)
5. Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
6. Prodej a odkup pozemků
7. Plnění rozpočtu obce k 30.6.2011
8. Rozpočtová změna č. 4
9. Stavební úpravy 1. NP budovy šaten SOKOL Zděchov
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 začleněného bodu Stížnost na
neřešení hlučnosti na víceúčelovém hřišti (nově jako bod č. 4) . Program jednání byl schválen
včetně této změny.
Návrh usnesení 10/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje program jednání 10. zasedání Zastupitelstva obce
včetně nově začleněného bodu č. 4. Stížnost na neřešení hlučnosti na víceúčelovém hřišti.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 10/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce určeni Ing.
Karel Trochta a pan Petr Machala.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 10/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu 9. zasedání ZO ze dne 10.6.2011
Odstranění povodňových škod
S vítěznou firmou VDS Vsetín, s.r.o. byly uzavřeny příslušné smlouvy o dílo. Firma již
zahájila samotnou realizaci oprav – ve Vlčnově byla zahájena oprava trubního propustku a na
Skřípově se připravuje objízdná trasa v rámci opravy mostu.
Restaurování pískovcových křížů
Byly zahájeny práce na kříži nad Kasínem.
Návrh usnesení 10/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých na 9. zasedání
Zastupitelstva obce Zděchov dne 10.6.2011.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Stížnost na neřešení hlučnosti na víceúčelovém hřišti
Občané ze Zákopčí poukazují ve svém dopise na neřešení situace ohledně obtěžujícího hluku
vznikajícího při provozu víceúčelového hřiště vlivem různých nárazů do mantinelů
sportoviště. Pisatelé odůvodňují svoji stížnost skutečností, že ZO na svém 3. zasedání dne
27.12.2010 přislíbilo v rozpočtu na rok 2011 vyčlenit prostředky ve výši cca 7.000,- Kč
určené na provedení odborného testu, který ale dosud proveden nebyl. Tento odborný test
spočívá v obložení části mantinelů (plochy cca 4 m2) speciální pryží, která tlumí hluk,
přičemž dojde ke srovnání hlukové hladiny pro nárazu do mantinelu před a po instalaci tohoto
speciálního pryžového obložení. Následně bude možno propočtem poměrně přesně stanovit,
jak k vysokému snížení hladiny hluku by přispělo komplexní obložení mantinelů. Navrhované
řešení vychází z odborného posudku, zpracovaného autorizovanou osobou Ing. Josefem
Vránou – Centrum stavebního inženýrství, a.s. ZO se usneslo, že tato zkouška bude
provedena do 30.9.2011.
Návrh usnesení 10/4
Zastupitelstvo obce Zděchov ukládá starostovi obce podniknout všechny kroky nutné k tomu,
aby nejpozději k 30.9.2011 byly provedena na víceúčelovém hřišti odborná hluková zkouška,
jejíž smyslem bude praktické posouzení návrhu protihlukového opatření, navrženého
v odborném posudku Ing. Vránou.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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5/ Splašková kanalizace a ČOV Zděchov
Starosta obce informoval o geometrickém zaměření plánované hlavní stoky kanalizace,
pasportizaci jednotlivých nemovitostí, respektive stávajícího stavu likvidace odpadních vod a
postupu prací v rámci zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení Jelikož
stávající projekt pro územní řízení neřeší odkanalizování některých okrajových části obce,
bude projekční kanceláří zpracována studie, která pro tyto lokality navrhne, jaké alternativy
přicházejí v úvahu.
Návrh usnesení 10/5
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce týkající se záměru
výstavby splaškové kanalizace a ČOV v obci Zděchov.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Prodej a odkup pozemků
6.1 Pozemek pro stavbu ČOV
Pro vydání územního rozhodnutí na stavbu Splaškové kanalizace a ČOV bylo nutné právně
ošetřit majetkoprávní vztahy dotčených pozemků. Obec Zděchov tak uzavřela s p. Janem
Slováčkem v r. 2007 Smlouvu o budoucí kupní smlouvě se zřízením práva věcného břemene
na pozemek v k.ú. Huslenky, který je nezbytný pro výstavbu ČOV Zděchov. Zastupitelstvo
obce nyní schvaluje samotný odkup výše uvedeného pozemku.
Návrh usnesení 10/6/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 10859/6, o výměře 8.837
m2 v k. ú. Huslenky od pana Jana Slováčka za cenu 250 000,- Kč.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6.2 Pozemek parc. č. 3796
Obec Zděchov odkupuje pozemek parc. č. 3796 (PK) v k. ú. Zděchov o výměře 2.166 m2 od
Ing. Josefa Staňka a Josefa Staňka za cenu 25,- Kč za 1 m2. Jedná se o pozemek, který obec
využívá při těžbě dřeva. Záměr obce odkoupit tento pozemek byl schválen v ZO na jeho 6.
zasedání dne 25.3.2011.
Návrh usnesení 10/6/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 3796 v k. ú. Zděchov o
výměře 2.166 m2 od Ing. Josefa Staňka a Josefa Staňka za cenu 25,- Kč za 1 m2.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6.3 Pozemek parc. č. 1452/5
Pan Radek Zich projevil zájem o koupi části obecního pozemku parc. č. 1452/1. ZO schvaluje
záměr odprodeje části tohoto pozemku (nově vytvořený pozemek č. 1452/5), který je
specifikován geometrickým plánem.
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Návrh usnesení 10/6/3
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č.
1452/1 – nově vytvořený pozemek č. 1452/5 v k. ú. Zděchov o výměře 622 m2 za cenu 35,Kč za 1 m2.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6.4 Pozemky pro komunitní kompostárnu
V případě zájmu obce realizovat záměr výstavby komunitní kompostárny se prakticky jako
jediné vhodné ukazují prostory u bývalého skladiště hnojiv JZD v Mísném. Obec se tak
rozhodla oslovit majitelé dotčených pozemků s žádostí o jejich odkoupení.
Návrh usnesení 10/6/4
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr odkoupení pozemku (PK) parc. č. 3775 o
výměře 1.500 m2 a parc.č. 3773 o výměře 295 m2 vše v k. ú. Zděchov od pana Radka
Hrbáčka za cenu 35,-Kč/1.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Plnění rozpočtu obce k 30.6.2011
Oproti předpokladům z odborných kruhů a ministerstva financí se nepotvrdila prognóza, že
výtěžnost daní by měla v roce 2011 růst. Z toho pramení celkový obraz plnění rozpočtu
k polovině roku, kdy je příjem z výtěžnosti DPH (tedy nejobjemnější daňové příjmové
položky) naplněn zatím pouze ze 42 %. Situaci v příjmové části rozpočtu nicméně
kompenzují tržby za prodej dřeva, které byly v v první polovině roku nad očekávání vyšší
díky rostoucí ceně dřeva. V oblasti výdajů není díky rozpracovanosti investic v tuto chvíli
možné vyslovit přesnější konstatování, hodnotící dosavadní plnění.
V rámci diskuse nad tímto bodem byl zároveň přednesen požadavek Mysliveckého sdružení
na poskytnutí příspěvku při příležitosti pořádání oslav 80 let založení, spojených mimo jiné se
slavnostní Hubertskou mší svatou za doprovodu mysliveckých trubačů z Potštátu. ZO
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč.
Návrh usnesení 10/7/1
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce týkající se plnění
rozpočtu obce Zděchov 2011 ke dni 30.6.2011.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 10/7/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč
Mysliveckému sdružení Zděchov při příležitosti oslav 80 let od založení mysliveckého spolku
v naši obci.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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8/ Rozpočtová změna č. 4
Předmětem rozpočtové změny č. 4 je posílení příjmů rozpočtu o prostředky na veřejně
prospěšné práce a dále vzájemný přesun v rámci položky daň z příjmů právnických osob
v režimu obec obci.
Návrh usnesení 10/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje rozpočtovou změnu č. 4. Kompletní výčet této změny
je přílohou usnesení.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Stavební úpravy 1. NP budovy šaten SOKOL Zděchov
Starosta obce informoval přítomné o aktuálním vývoji. Z předložených nabídek v rámci
vypsaného výběrového řízení na dodavatele stavebních prací je zřejmé, že nabídkové ceny
jsou pro obec nepřijatelné z hlediska jejich výše. Obec se tak bude snažit minimalizovat
celkové náklady díla, tím některé práce budou provedeny brigádnicky, svépomocí a odborné
řemesla budou poptány.
Návrh usnesení 10/9/1
Zastupitelstvo obce Zděchov ruší zadávací řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu
„Stavební úpravy 1. NP budovy šaten SOKOL Zděchov“.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 10/9/2
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace starosty obce, týkající se postupu
prací v rámci projektu Stavební úpravy 1. NP budovy šaten SOKOL Zděchov.
 hlasování:
11 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Informace
TKR
Místostarosta obce tlumočil požadavek provozovatele TKR ve věci vyjádření se k tomu, zda
má zůstat v nabídce TKR i program SPORT 5, který dosud vysílal zkušebně. Vzhledem
k zanedbatelným nákladům, zůstane v programové nabídce nadále.
Pouť
ZO diskutovalo o organizačním zajištění pouť, která se uskuteční 31.7.2011.
Obědy
Po dobu přerušení provozu jídelny Na kopečku (měsíc červenec) bude zajištěn dovoz obědů
z Hovězí prostřednictvím obecního úřadu ve Zděchově.
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11/ Připomínky členů zastupitelstva
Ing. Karel Trochta a paní Štefánia Sekulová:
Poukázali na vady nově položené kostkové dlažby pod hospodou u Seidlů. Dlažba je v dolní
části komunikace oproti horní řidčeji položena, takže tekoucí voda v některých místech zcela
vyplavila štěrkovou výplň mezi kostkami.
12/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 10. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a zasedání ukončil.

Ing. Karel Trochta
ověřovatel zápisu

Petr Machala
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 13. 7. 2011
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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