OBEC ZDĚCHOV

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 06. 06. 2013
31. 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 celkem 9 členů zastupitelstva.
Omluveni: Jana Zvoníčková, Zdeněk Chrástecký.
Program:
1. Zahájení – účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu 30. zasedání ZO ze dne 13.5.2013
4. Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Zděchov – dokumentace pro provádění stavby“
5. Stavba oplocení na obecním pozemku parc. č. 81/1
6. Zápis v kronice obce za rok 2012
7. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Zděchov za rok 2012
8. Obsazení pozice administrativní pracovnice při OÚ Zděchov
9. Žádost ZŠ a MŠ Zděchov o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2013/2014
10. Nabídka dražených pozemků
11. Přidělení obecního bytu č. 5 (nový bod)
12. Informace
13. Připomínky členů zastupitelstva
14. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášeníschopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program jednání, včetně nově navrženého bodu 11. Přidělení
obecního bytu č. 5. Program jednání byl schválen v pozměněném znění.
Návrh usnesení 31/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 31. zasedání Zastupitelstva
obce včetně nově začleněného bodu 11. Přidělení obecního bytu č. 5.
 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 31/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni Ing. Zdeňka Mikulenčáková a pan Josef Orság.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 31/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Ladislav Baroň.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu 30. zasedání ZO ze dne 13.5.2013
Pořízení lesnické techniky
V zákonné lhůtě se nikdo proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky neodvolal, tudíž
mohlo dojít již k uzavření kupní smlouvy s firmou Zálesí Luhačovice.
Návrh usnesení 31/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace týkající se plnění usnesení, přijatých
na 30. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
4/ Veřejná zakázka „Kanalizace a ČOV Zděchov – dokumentace pro provádění stavby“
Jak již zaznělo na předcházejícím zasedání ZO, žádost o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí nebyla doporučena k financování, nýbrž byla zařazena do tzv. zásobníku
projektů. Zásobník projektů představuje část seznamu vyhodnocených žádostí, seřazených
sestupně dle dosažených bodů, které zůstaly pod čárou. Jedná se tedy o žádosti, které jsou
kvalitní pro realizaci a které přispívají k plnění cílů dotačního programu, nicméně na ně v
daný moment nestačily finanční prostředky. Šance na to, aby byl projekt ze zásobníku vybrán
k podpoře se zvyšuje úměrně s vyšší fází rozpracovanosti dokumentů pro případnou realizaci
stavby. V případě, že by projekt byl ze zásobníku vybrán, bude prvním nutným krokem
vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Pro potřeby této veřejné zakázky je však
nutno zpracovat nejdříve tzv. zadávací (tendrovou) dokumentaci, podle které uchazeči
zpracují své nabídky do výběrové řízení. Proto byla dne 9.5.2013 na úřední desce zveřejněna
výzva k předložení nabídek na zpracování příslušné zadávací dokumentace. Do této výzvy
byla ale zakomponována rozvazující podmínka, která říká, že k zahájení plnění nedojde dříve,
než obec obdrží kladné vyrozumění o poskytnutí dotace. To znamená, že obec v případě
neúspěchu s žádostí nevynaloží peněžní prostředky zbytečně a zároveň bude připravena na
situaci, že bude její projekt ze zásobníku projektů vybrán k financování. Ve zmíněné výzvě
z 9.5.2013, která byla ukončena dne 29.5.2013 předložila nejvhodnější nabídku firma CADPRO, s. r. o., se lhůtou plnění 30 dnů a nabídkovou cenou 538.500,- Kč bez DPH. ZO na
základě zprávy hodnotící komise rozhoduje o výběru tohoto uchazeče a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o dílo.
Návrh usnesení 31/4
Zastupitelstvo obce Zděchov rozhoduje, že nejvhodnější nabídku v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu „Kanalizace a ČOV Zděchov – dokumentace pro provádění stavby“ předložil
uchazeč CAD - PRO spol. s r. o., IČ: 47678771 a zároveň pověřuje starostu k podpisu
příslušné smlouvy o dílo.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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5/ Stavba oplocení na obecním pozemku parc.č. 81/1
Na základě závěrů z minulého zasedání ZO byly ZO předloženy žádosti o odkup částí
obecního pozemku parc.č. 81/1 ze strany paní Berkové a pana Skýpaly. Dále byly ze strany
paní Berkové předloženy žádosti o odkoupení částí obecních pozemků parc.č. 4802/23 a
4763/1. Naopak obec požaduje od paní Berkové odkoupení části jejího pozemku parc. č. 83/1.
Smyslem této zvažované směny je docílit v dané lokalitě pozemkového majetkoprávního
narovnání a bezproblémového udržování svého majetku.
Návrh usnesení 31/5
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje záměr směny části obecních pozemků parc. č. 81/1,
4802/23 a 4763/1 (vše v k. ú. Zděchov).
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Zápis v kronice obce za rok 2012
Kronikář obce pan Josef Ezechýl informoval přítomné o obsahu zápisu v obecní kronice za
rok 2012. Starosta obce poděkoval kronikáři jménem celého ZO za dlouhodobě vzorně
odváděnou práci. ZO vzalo zápis v kronice na vědomí.
Návrh usnesení 31/6
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí zápis v obecní kronice obce Zděchov za rok
2012.
 hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
7/ Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Zděchov za rok 2012
Obvodní oddělení Police ČR Karolinka předložilo ZO k projednání Zprávu o bezpečnostní
situaci v obci za rok 2012. Oproti roku 2011 byl bohužel zaevidován nárůst především u
trestných činů, kterých bylo zaznamenáno 7. Přestupků bylo registrováno celkem 11. Dva
případy nebyly klasifikovány ani jako přestupky ani jako trestné činy. ZO bere zprávu na
vědomí.
Návrh usnesení 31/7
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí Zprávu Obvodního oddělení Police ČR
Karolinka, o bezpečnostní situaci v obci Zděchov za rok 2012.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Obsazení pozice administrativní pracovnice při OÚ Zděchov
V souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, bylo
dne 30.4.2013 vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pozice administrativní
pracovník/pracovnice. Do tohoto výběrového řízení podalo přihlášku celkem 10 zájemců.
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Výběrová komise na toto místo vybrala paní Marii Kocourkovou. Její nástup se předpokládá
ke dni 1.7.2013. ZO bere tuto informaci na vědomí.
Návrh usnesení 31/8
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o průběhu výběrového řízení na
pozici administrativní pracovník/pracovnice obecního úřadu.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Žádost ZŠ a MŠ Zděchov o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2013/2014
Starosta obce seznámil ZO s dopisem ředitelky ZŠ a MŠ Zděchov, ve kterém žádá Obec
Zděchov, coby zřizovatele, o udělení výjimky z počtu žáků ve třídě. V nastávajícím školním
roce 2013 - 2014 bude základní škola fungovat jako dvoutřídní, přičemž předpokládaný počet
žáků by měl činit 12 žáků. Prováděcí předpis ke školskému zákonu uvádí, že škola, tvořená
dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu. Podle § 23, odst. 4
zřizovatel školy může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného
tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na
vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. ZO souhlasí
s udělením výjimky
Návrh usnesení 31/9
Zastupitelstvo obce Zděchov, na základě žádosti Základní školy a Mateřské školy Zděchov,
povoluje, v souladu s ustanovením § 23, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro školní rok
2013-2014 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole v rozsahu a zároveň souhlasí
s tím, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost základní školy, a to nad výši
stanovenou krajským normativem.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Nabídka dražených pozemků
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou prodeje pozemků v lokalitě Vlčnov. V jednom
případě se jedná o lesní pozemek, v druhém případě smíšený pozemek o celkové výměře cca
1200 m2. ZO bere tuto nabídku na vědomí.
Návrh usnesení 31/10
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí nabídku dražených pozemků v lokalitě Vlčnov.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Přidělení obecního bytu č. 5
Pan Šťastný se v průběhu měsíce červa vystěhuje z obecního bytu č. 5 , který tak bude moci
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být od měsíce července pronajatý jinému zájemci. Pravomoc přidělování obecních bytů
přísluší v obci, kde není zřízena rada obce, starostovi. Starosta obce však požádal členy
zastupitelstva, aby sdělili svá doporučení. Starosta obce rozhodl o přidělení obecního bytu č. 5
paní Martě Hajdíkové. Toto své rozhodnutí zdůvodňuje mimo jiné i jednomyslnou podporou
ostatních členů ZO.
Návrh usnesení 31/11
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informaci starosty obce, týkající se rozhodnutí o
přidělení obecního bytu č. 5 v obecním domě č. p. 174.
 hlasování:
9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
12/ Informace
Soutěž Vesnice roku Zlínského kraje 2013
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 19 obcí. Vítěznou obcí, a držitelem Zlaté stuhy, se
stala obec Vysoké Pole. Obec Zděchov v rámci soutěže zvítězila v doprovodné soutěži Zlatá
cihla – kategorie A, kde byla oceněna diplomem za rekonstruovanou starou hasičskou
zbrojnici. Hodnotící komise dále prohlásila za Osobnost Programu venkova ve Zlínském kraji
m.j. pana Aloise Lukšu za příkladnou péči o tradiční valašskou dřevěnici v obci Zděchov.
Kácení máje
Starosta obce poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a organizačním zajištění.
Sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi
Ve spolupráci s Diakonií Broumov uspořádá obec mimořádnou sbírku převážně zaměřenou na
ošacení, lůžkoviny, spodní prádlo, apod.
Koupací sezona 2013
Starosta obce představil stav příprav areálu na nadcházející koupací sezonu. ZO se také
shodli, že vstupné bude zachováno ve stejné výši jako v r. 2012.
13/ Připomínky členů zastupitelstva
Karel Hrbáček
Uvítal by, kdyby se někdy v budoucnu mohla knižně vydat sbírka vyškeřákových textů.
Takováto sbírka textům by byla ojedinělou.
Štefánia Sekulová
Vznesla podnět, týkající se odvodnění z lokality Machalky.
Josef Orság a Petr Machala
Upozornili na místa, kde dochází k narušování komunikace vodním tokem.
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14/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na 31. zasedání ZO. Starosta obce
poděkoval členům ZO za účast a poté zasedání ZO ukončil.

Ing. Zdeňka Mikulenčáková
ověřovatel zápisu

Josef Orság
ověřovatel zápisu

Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 12. 06. 2013
Zapsal: Ing. Ladislav Baroň
Vyvěšeno dne: 13.6.2013
Sejmuto dne:
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