OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 17. 05. 2012
18. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:30 hod. a
konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
V době zahájení bylo přítomno celkem 9 členů zastupitelstva.
Omluveni ze zasedání: Zdeněk Chrástecký a Karel Hrbáček
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení – účast, schválení programu
Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Kontrola usnesení a zápisu 17. zasedání ZO ze dne 27.4.2012
Nabytí nemovitostí do vlastnictví obce
Zpráva o výsledku hospodaření obce Zděchov za rok 2011 a schválení závěrečného
účtu obce za rok 2011
6. Projekt Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky – západ (nový bod)
7. Nabídka pozemků k prodeji ze strany Pozemkového fondu ČR (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 nově začleněných bodů 6. Projekt
Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky – západ a 7. Nabídka pozemků k prodeji
ze strany Pozemkového fondu ČR. Program jednání byl schválen včetně nově začleněných
bodů.
Návrh usnesení 18/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje program jednání 18. zasedání Zastupitelstva obce,
včetně nově začleněných bodů 6. Projekt Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky
– západ a 7. Nabídka pozemků k prodeji ze strany Pozemkového fondu ČR.
 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 18/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce určeni pan Petr
Machala a pan Josef Ezechýl.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 18/2/2
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 17. zasedání ZO ze dne 27.4.2012
Stavební obvod Machalky
Pozemky stavebního obvodu Machalky jsou v současnosti pronajaty Vsacku Hovězí, a.s.
k provozování zemědělské činnosti. Tuto smlouvu bude třeba vypovědět.
ZŠ a MŠ
První jednání konkurzní komise pro konkurz na ředitele/ředitelku proběhne 28.5.2012.
Návrh usnesení 18/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o plnění usnesení, přijatých na 17. zasedání
Zastupitelstva obce Zděchov dne 27.4.2012.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Nabytí nemovitostí do vlastnictví obce
Pan Karel Kocourek nabídl Obci Zděchov k odkoupení pozemky, tvořící významnou část
areálu bývalého JZD. Konkrétně se jedná o pozemky parc.č.st. 536/1; 669/1; 670/1; 537/2 a
parc.č. (PK) 1514/2 a 1516 v k.ú. Zděchov. ZO souhlasí s koupí těchto pozemků.
Návrh usnesení 18/4/1
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemků parc. č. st. 536/1 o výměře 842 m2; parc. č.
st. 537/2 o výměře 60 m2; parc. č. st. 669/1 o výměře 238 m2; parc. č. st. 670/1 o výměře 18
m2 a parc.č. (PK) 1514/2 o výměře 2227 m2 a parc.č. (PK) 1516 o výměře 813 m2 (vše v k.
ú. Zděchov) od p. Karla Kocourka za cenu 120 Kč/m2.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Zpráva o výsledku hospodaření obce Zděchov za rok 2011 a schválení závěrečného
účtu obce za rok 2011
Příjmy obce činily v roce 2011 celkem 20 459 998 Kč, výdaje 19 102 541 Kč. Rozdíl byl
použit na splátku dlouhodobého úvěru. Dle výkazu zisku a ztrát sestaveného k 31. 12. 2011
činily výnosy obce 16 963 528,08 Kč a náklady 14 148 728,81 Kč, hodnota výsledku
hospodaření po zdanění činí 2 311 909,27 Kč.
Hospodaření obce za rok 2011 bylo podrobeno přezkumu ze strany Zlínského kraje, přičemž
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Všechny podklady byly od 27.4.2012 do 15.5.2012
zveřejněny na úřední desce. ZO souhlasí s celoročním hospodařením.
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Návrh usnesení 18/5
Zastupitelstvo obce Zděchov souhlasí dle ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, s celoročním hospodařením obce Zděchov
za rok 2011, a to bez výhrad.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Projekt Údržba tras pro zimní lyžařskou turistiku Javorníky – západ
V rámci tohoto projektu, jehož předkladatelem je Sdružení obcí Valašsko – Horní Vsacko, má
mimo pořízení rolby, která by upravovala běžecké trasy mělo dojít i k instalaci informačních
tabulí. Původním předpokladem bylo umístění jedné z tabulí u kříže pod Filkou. ZO rozhodlo,
že jako příhodnější pro její umístění se jeví sportovní areál, konkrétně potom pozemek parc. č.
1029.
Návrh usnesení 18/6
Zastupitelstvo obce Zděchov v souvislosti s realizací projektu Údržba tras pro zimní
lyžařskou turistiku Javorníky – západ (reg. číslo: CZ.1.12/3.1.00/21.01321) souhlasí
s umístěním infotabule na pozemku ve vlastnictví Obce Zděchov, parc. č. 1029, k. ú.
Zděchov.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Nabídka pozemků k prodeji ze strany Pozemkového fondu ČR
Pozemkový fond ČR nabízí k odprodeji několik pozemků ve vlastnictví státu, které se
nacházejí na katastru obce. Mimo jiné jsou k odprodeji nabídnuty i pozemky pod příjezdovou
komunikací ve směru k salaši Radošov. ZO souhlasí s odkoupením těchto 2 pozemků.
Návrh usnesení 18/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odkoupení pozemku (PK) parc.č. 700 o výměře 748
m2 za cenu 1.020,- Kč a pozemku (PK) parc.č. 701 o výměře 1 910 m2 za cenu 5.360,- Kč od
Pozemkového fondu České republiky.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Informace
Provoz koupaliště v roce 2012
Ceny vstupného zůstávají ve stejné výši jako v loňském roce.
Stavební úpravy hřbitova
Stavebním úřadem byl vydán souhlas na dílčí část celkové revitalizace těchto prostor.
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Dopis vlastníků nemovitostí v Ráji
Starosta informoval o obsahu dopisu paní Chovancové a Milatové ve věci přístupu k jejich
nemovitostem.
9/ Připomínky členů zastupitelstva
Nebyly vzneseny.
10/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 18. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a zasedání ukončil.

Petr Machala
ověřovatel zápisu

Josef Ezechýl
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 21. 5. 2012
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň

Vyvěšeno dne: 22.5.2012
Sejmuto dne:
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