VÝSLEDKY PROJEDNÁNÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 8.3.2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Zlechov
Zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo:
1. Pana Petra Výstupa a pana Petra Valentu ověřovateli 23. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, paní Lenku
Andrýskovou zapisovatelkou 23. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov.
Zastupitelstvo obce Zlechov bere na vědomí:
1. Hospodaření Svazku obcí Čistý Zlechovský potok k 31.12.2017.
Zastupitelstvo obce Zlechov neschvaluje:
1. Žádost č.j. OUZL71/2018 o odkoupení části pozemku p. č. 127/1 v k.ú. Zlechov.
2. Upravené znění rozpočtového opatření č. 1/2018.
Zastupitelstvo obce Zlechov schvaluje:
1. Program 23. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov.
2. Zprávu č. 393/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlechov za rok 2017.
3. Závěrečnou inventarizační zprávu o majetku obce za rok 2017.
4. Závěrečný účet Obce Zlechov za rok 2017 včetně výsledku přezkoumání hospodaření a vyslovuje souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
5. Účetní závěrku Obce Zlechov sestavenou k 31.12.2017 v plném jejím rozsahu, neboť zjistila, že schvalovaná
účetní závěrka poskytuje v rozsahu požadavků dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce.
6. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Zlechov, příspěvková organizace za rok 2017.
7. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do rezervního fondu a to v celé výši tj. 2 097,49,- Kč.
8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: OT-014330043783 mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, starostou (povinný) a společností E.ON
Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 (oprávněný).
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní
služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona. Obsah věcného břemene je zřízení kabelového vedení
NN na pozemku p. č. 1725/4, p. č. 1725/9 a p. č. 2684/2 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví obce
Zlechov. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1400,- Kč (jeden-tisíc-čtyřista-korun-českých). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
9. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene č.: OT-1040010382/026 mezi obcí Zlechov, Zlechov
540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, starostou (povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 280 85 400 (oprávněný).
Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní
služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona. Obsah věcného břemene je zřízení kabelového vedení
VN a NN na pozemku p. č. 109/1, p. č. st. 173, p. č. 2693/8, p. č. 2693/10, p. č. 2697/1, p. č. 2707/3, p. č. 3386
a st. 449 v k.ú. Zlechov, obec Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová náhrada za zřízení věcného
břemene se sjednává ve výši 229600,- Kč (dvě-stě-dvacet-devět-tisíc-šest-set-korun-českých). Zastupitelstvo
obce Zlechov pověřuje místostarostu podpisem smlouvy.
10. Uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti č.: 16010-045428 mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10
Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou, starostou (povinný) a společností Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov, 130 00, IČ: 04084063, DIČ:
CZ04084063, zastoupená na základě plné moci JK (oprávněný). Předmětem smlouvy je zřízení a vymezení
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věcného. Obsah věcného břemene je zřízení kabelového vedení p.č. 2696/1 a p. č. 109/1 v k.ú. Zlechov, obec
Zlechov, ve vlastnictví obce Zlechov. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši
2600,- Kč (dva-tisíce-šest-set-korun-českých). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje místostarostu podpisem
smlouvy.
11. Uzavření Dodatku pro rok 2018 ke smlouvě o svozu a uložení komunálního a ostatního odpadu na skládku
mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609, zastoupenou Ing. Ondřejem Machalou,
starostou (povinný) a společností RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod, IČ:
60704756, zastoupená Ing. MŽ, jednatelem (oprávněný). Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje místostarostu
podpisem smlouvy.
12. Průběh a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavebních prací u veřejné zakázky „VO Zlechov, II. etapa,
Buchlovská“ a uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Zlechov, Zlechov 540, 687 10 Zlechov, IČ: 00291609,
zastoupená starostou Ing. Ondřejem Machalou a uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou 3 077 419,- Kč
včetně DPH se společností Elektronet s.r.o., Zlechov 160, 687 10 Zlechov, IČ 26958619, zastoupenou OL,
jednatelem společnosti. Zastupitelstvo obce Zlechov pověřuje místostarostu k podpisu výše uvedené smlouvy.
13. Finanční příspěvek organizaci Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Buchlovice ve výši 3 000,- Kč a
pověřuje místostarostu podpisem darovací smlouvy.
14. Finanční příspěvek organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Uherské Hradiště, IČ
71208232 ve výši 3 000,- Kč a pověřuje místostarostu podpisem darovací smlouvy.
15. Rozpočtové opatření č.1 pro rok 2018.
16. Nákup pozemků parcela číslo 2333/7 (ostatní plocha) o výměře 17 m2, parcela číslo 2333/8 (ostatní plocha) o
výměře 57 m2, parcela číslo 2333/9 (orná půda) o výměře 2 m2 a parcela číslo 2333/6 (ostatní plocha) o výměře
7 m2 zapsaných na LV 1079 (k. ú. Zlechov, obec Zlechov) ve vlastnictví pana MM, Velehrad za kupní cenu,
která bude stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré náklady vzniklé při převodu hradí
kupující. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce k vyjednání kupní ceny a k podpisu kupní smlouvy.
17. Nákup pozemků parcela číslo 2339/4 (ostatní plocha) o výměře 18 m2, parcela číslo 2339/5 (ostatní plocha) o
výměře 33 m2 a parcela číslo 2339/6 (ostatní plocha) o výměře 62 m2 zapsaných na LV 1681 (k. ú. Zlechov,
obec Zlechov) ve vlastnictví SJM Ing. LB a JB, Zlechov za kupní cenu, která bude stanovena dohodou mezi
prodávajícím a kupujícím. Veškeré náklady vzniklé při převodu hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje
místostarostu obce k vyjednání kupní ceny a k podpisu kupní smlouvy.
18. Nákup pozemků parcela číslo 2327/14 (ostatní plocha) o výměře 18 m2, parcela číslo 2327/13 (ostatní plocha)
o výměře 7 m2, parcela číslo 2327/15 (ostatní plocha) o výměře 63 m2 , parcela číslo 2327/12 (orná půda) o
výměře 221 m2 a pozemku parcely číslo 2327/16 (ostatní plocha) o výměře 18 m2 zapsaných na LV 604 (k. ú.
Zlechov, obec Zlechov) ve vlastnictví paní AB Mařatice - Uherské Hradiště a paní JB Staré Město za kupní
cenu, která bude stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré náklady vzniklé při převodu
hradí kupující. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce k vyjednání kupní ceny a k podpisu kupní smlouvy.

Ve Zlechově dne 16.3.2018
Ing. Stanislav Tománek
místostarosta
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