ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRŽKOVÁ KONANÉHO DNE 26. 6. 2019

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková
konaného dne 26. 6. 2019
Přítomní:

Zasedání se zúčastnilo 6 členů zastupitelstva obce:
Ing. Jan Chudárek (starosta), Ing. Lubomír Marušák (místostarosta),
David Flám, Jaroslav Hruška, Jaromír Šála, Jana Červenková,

Nepřítomní (omluveni):

Petr Dočkal, Gabriela Köglerová, Lumír Kögler

Hosté:
Místo konání:
Doba konání:

Obecní úřad Držková
18:00

Program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení závěrečného účtu obce Držková za rok 2018
3. Schválení účetní závěrky obce Držková za rok 2018
4. Schválení účetní závěrky MŠ Držková za rok 2018
5. Rozpočtové opatření č.4/2019
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Držková (dále jen „Zastupitelstvo“) zahájil a řídil starosta obce Ing. Jan
Chudárek (dále jen „Předsedající“), doplňoval ho místostarosta obce Ing. Lubomír Marušák (dále jen
„Místostarosta“). Předložený návrh programu zasedání byl schválen.

(Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0).

Ověřovateli zápisu byli navrženi Jaromír Šála a David Flám. Schváleno.

(Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0).

2. (č.j. V/2019/1) Schválení závěrečného účtu obce Držková za rok 2018
Na minulém zasedání zastupitelstva byl předložen návrh závěrečného účtu obce Držková za rok 2018.
Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Držková za rok 2018,
kterou provedl Krajský úřad Zlínského kraje. Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce od
29. 5. 2019.
Zastupitelstvo schvaluje usnesení v následujícím znění:
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších
předpisů dle §17 schvaluje Zastupitelstvo obce Držková závěrečný účet obce Držková s celoročním
hospodařením za rok 2018 bez výhrad.

(Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0).
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3. (č.j. V/2019/2) Schválení účetní závěrky obce Držková za rok 2018
S účetní závěrkou obce Držková za r. 2018 seznámila Zastupitelstvo účetní pí Ilona Zbranková.
Zastupitelstvu byly předloženy následující výkazy a zprávy za rok 2018:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Držková za rok 2018
- Inventarizační zpráva
- Zpráva o provedení finanční kontroly
Z předloženého výkazu zisku a ztrát vyplývá, že výnosy celkem byly: 7.861.865,56 Kč, náklady celkem:
6.630.398,07 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období je 1.231.467,49 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Držková zpracovanou k 31. 12. 2018 za účetní období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Dále schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši
1.231.467,49 Kč na účet nerozděleného zisku (převod z účtu 431 na účet 432). O schválení účetní závěrky
byl sepsán protokol.

(Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0).

4. (č.j. V/2019/3) Schválení účetní závěrky MŠ Držková za rok 2018
Ředitelka MŠ Držková Mgr. Lucie Köglerová podala žádost o schválení účetní závěrky MŠ Držková za rok
2018 a převedení hospodářského výsledku, který činí 12.695,74 Kč, do rezervního fondu.
Zastupitelstvu byly předloženy následující výkazy za rok 2018:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
Z předloženého výkazu zisku a ztrát vyplývá, že výnosy celkem byly: 2.313.080,- Kč, náklady celkem:
2.300.384,26 Kč. Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 12.695,74 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Držková zpracovanou k 31. 12. 2018 za účetní období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a dále schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 12.695,74 Kč do
rezervního fondu. O schválení účetní závěrky byl sepsán protokol.

(Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0).

5. (č.j. V/2019/4) Rozpočtové opatření č. 4/2019
Účetní obce pí Ilona Zbranková seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 4/2019, které bylo
provedeno z důvodu změn v příjmech (komunální služby, odpady atd.), výdajích (MŠ, vydavatelská činnost,
kultura, odpady, veřejná zeleň atd.).
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.

(Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0).
6. Různé

6.1. (č.j. V/2019/5) Projekt DKV – Analýza rizik pro bývalé skládky odpadů
Předsedající informoval Zastupitelstvo o nákladech projektu Analýza rizik pro bývalé skládky odpadů
realizovaného v rámci dobrovolného svazku obcí Držková, Kašava, Vlčková (DKV). U části projektu
týkajícího se naší obce byly celkové náklady 694.426,20 Kč, dotace činila 537.009,31 Kč, rozdíl 157.416,89
Kč. Z této částky již bylo zálohově uhrazeno 89.832 Kč, zbývá doplatit 67.584,89 Kč. Mezi obcí a DKV bude
uzavřena veřejnoprávní smlouva. Veřejnoprávní smlouvu předloží DKV ke schválení na některém z dalších
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o projektu - Analýza rizik pro bývalé skládky odpadů.
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6.2. (č.j. V/2019/6) Rekonstrukce lesní cesty Na Pasíčka v obci Držková
Předsedající informoval Zastupitelstvo, že obdržel od Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
Oznámení o provedené administrativní kontrole – po doplnění. V tomto oznámení se mimo jiné uvádí, že
v rámci kontroly Žádosti o dotaci a předložených dokumentů nebyly zjištěny žádné závady. Což je sice
dobrá zpráva, ale ještě to neznamená udělení dotace. Na dokument o přidělení či nepřidělení dotace je
potřeba dále vyčkat.
Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální informace o projektu - Rekonstrukce lesní cesty Na Pasíčka v obci
Držková.
6.3. (č.j. V/2019/7) Provozní řád herní klubovny a posilovny
Předsedající spolu s Místostarostou předložili Zastupitelstvu aktualizovaný návrh provozního řádu herní
klubovny a posilovny, která je v budově obecního úřadu. Tento řád zavádí závazná pravidla pro zájemce
o užívání těchto prostor a jejich vybavení. Podstatné bude zavedení provozního deníku, do kterého by se
návštěvníci zapisovali, dále určení správců, kteří by měli na starost především půjčování klíčů a dohled nad
dodržováním pořádku. Součástí tohoto řádu je mimo jiné návrh prohlášení, kterým by návštěvníci
jednoznačně dali písemný souhlas, že využívají posilovnu na vlastní nebezpečí. Řád řeší také návštěvníky
mladší 18 let, za které prohlášení podepíše zákonný zástupce. Do klubovny budou mít návštěvníci mladší
15-ti let povolen vstup v doprovodu osoby starší 15-ti let. Platnost tohoto řádu bude od 1. července 2019.
Zastupitelstvo schvaluje provozní řád herní klubovny a posilovny s platností od 1. července 2019.

(Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0).

6.4. (č.j. V/2019/8) Dětské sportovní odpoledne
O prázdninách se za obecním úřadem uskuteční Dětský den v Držkové. Datum konání akce se předpokládá
sobota 20. 7. 2019. Pořadatelem je obec Držková ve spolupráci s SDH Držková. Pro dětské účastníky této
akce by bylo potřeba zakoupit drobné dárky. Zastupitelka Jana Červenková informovala, že se již podařilo
získat nějaké předměty od sponzorů. Zároveň požádala zastupitele, jestli by mohli oslovit další potenciální
sponzory.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení balíčků pro dětské účastníky akce Dětský den v Držkové za celkovou
cenu do 4.000,- Kč.

(Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0).

6.5. (č.j. V/2019/9) Skautské tábory
Obecnímu úřadu byla doručena oznámení o pořádání skautských táborů v období prázdnin. Jedná se
o skautské tábořiště v Hutích a tábořiště za hájenkou Májová.
6.6. (č.j. V/2019/10) Inspekce v MŠ Držková
Ve dnech 25. - 26. dubna 2019 proběhla v MŠ Držková inspekce provedená Zlínským inspektorátem České
školní inspekce.
Výstupem jsou dva dokumenty:
1/ Inspekční zpráva, která se zabývá předškolním vzděláváním, definuje silné a slabé stránky naší MŠ a
navrhuje, na co se do budoucna více zaměřit. Celkové hodnocení školy je kladné.
2/ Protokol o kontrole, který hodnotí dodržování školského zákona. Také zde nebylo zjištěno žádné
porušení, pouze bylo doporučeno provést revizi nastavených koeficientů při zařazování potravin do
spotřebního koše.
Zastupitelstvo bere na vědomí přednesené informace týkající se inspekce v MŠ Držková.
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6.7. (č.j. V/2019/11) Kanalizační řád
Předsedající informoval Zastupitelstvo, že rozhodnutím Magistrátu města Zlína, odboru životního prostředí
a zemědělství bylo pod č.j. MMZL 067230/2019 OŽPaZ schváleno prodloužení platnosti kanalizačního řádu
obce Držková, a to do 30. 6. 2022.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválení prodloužení platnosti kanalizačního řádu obce Držková do 30. 6.
2022.
7. Diskuse
7.1. Předsedající spolu s Místostarostou informovali Zastupitelstvo, že se uskutečnila první návštěva naší
partnerské obce Šútovce na Slovensku. Celkem 17 občanů Držkové s velkou radostí přijalo pozvání na
šútovské tradiční Čerešňové slávnosti o víkendu 15. - 16. 6. 2019. O všechny účastníky z Držkové bylo
velmi dobře postaráno. Držková měla k dispozici 1,5 stánku, kde se svými propagačními materiály
(publikace, placky, magnetky, pexesa, pohledy, slivovice a jiné) a tradičními pekárenskými výrobky
(držkovské frgály a koláčky) reprezentovali svou obec. V neděli následoval výlet se zástupci obce Šútovce
na stezku v korunách stromů nad Bojnicemi. Našim slovenským přátelům patří velké poděkování za pozvání
na perfektně připravenou akci a také za pověstnou slovenskou pohostinnost.
7.2. Místostarosta informoval Zastupitelstvo, že je již hotová kniha o panu doktoru Karlu Pavlištíkovi (Karel
chodí po zemi), kterou vydal spolek H+Z a jejíž vydání obec Držková v letošním roce finančně podpořila.
Kniha bude veřejnosti představena následující víkend na Folklórních slavnostech ve Strážnici. Obec Držková
objednala 50 ks této knihy pro zprostředkování nákupu pro své občany. Knihu si lze zakoupit na Obecním
úřadě v Držkové.
7.3. Místostarosta informoval Zastupitelstvo o průběhu vydání knihy Augustina Jančíka Pohádky a pověsti
z Držkové. Příprava vydání knihy je velmi časově náročná. Na vydání knihy usilovně pracuje nejen
Místostarosta se svou manželkou, ale také paní doktorka Alena Prudká a ilustrátorka paní Šárka Hromková
ze Střílek. V současné době jsou již zhotoveny všechny ilustrace do knihy včetně jejího obalu. Dolaďuje se
ilustrace na předsádku knihy, která by měla znázorňovat držkovský katastr. Paní ilustrátorka navštívila
Držkovou, průvodcem jí byl Místostarosta a Předsedající. Návštěva byla prý velmi inspirující a ovlivnila
návrh obálky knihy. Dále je nutné uzavřít s rodinou autora licenční smlouvu. Rodina s vydáním knihy od
začátku souhlasí. Kniha by měla vyjít nejpozději před Vánocemi.
7.4. Zastupitel David Flám navrhoval pořídit další rozkládací stany. V současné době je v Držkové jeden
stan hasičský a jeden obecní (oba o rozměrech 6x3 m). Jsou využívány na četné kulturní a sportovní akce,
další stany se musí půjčovat z okolních obcí. D. Flám navrhuje pořídit jeden stan 6x3 m a jeden 3x3 m.
7.5. Zastupitel David Flám sdělil, že by bylo potřeba zrenovovat jednu motorovou požární stříkačku.
Předsedající již poptával vhodného mechanika.
7.6. Předsedající oznámil, že se i letos dobrovolní hasiči zapojili do sběru vysloužilých elektrospotřebičů.
Dříve obec tyto elektrospotřebiče musela vyvážet jako odpad (někdy i jako nebezpečný odpad), což obec
stálo finanční prostředky. V rámci akce recyklujte s hasiči, tito za spotřebiče získávají peníze.
8. Usnesení a závěr
Zastupitelstvo obce Držková schvaluje následující usnesení:
1. Zastupitelstvo schvaluje usnesení v následujícím znění: V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle §17 schvaluje
Zastupitelstvo obce Držková závěrečný účet obce Držková s celoročním hospodařením za rok 2018
bez výhrad.
2. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Držková zpracovanou k 31. 12. 2018 za účetní období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Dále schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši
1.231.467,49 Kč na účet nerozděleného zisku (převod z účtu 431 na účet 432). O schválení účetní
závěrky byl sepsán protokol.
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3. Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ Držková zpracovanou k 31. 12. 2018 za účetní období
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a dále schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši
12.695,74 Kč do rezervního fondu. O schválení účetní závěrky byl sepsán protokol.
4. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019.
5. Zastupitelstvo bere na vědomí informace o projektu - Analýza rizik pro bývalé skládky odpadů.
6. Zastupitelstvo bere na vědomí aktuální informace o projektu - Rekonstrukce lesní cesty Na Pasíčka
v obci Držková.
7. Zastupitelstvo schvaluje provozní řád herní klubovny a posilovny s platností od 1. července 2019.
8. Zastupitelstvo schvaluje zakoupení balíčků pro dětské účastníky akce Dětský den v Držkové za
celkovou cenu do 4.000,- Kč.
9. Zastupitelstvo bere na vědomí přednesené informace týkající se inspekce v MŠ Držková.
10. Zastupitelstvo bere na vědomí schválení prodloužení platnosti kanalizačního řádu obce Držková do
30. 6. 2022.
Zapsal:
Dne:

Ing. Lubomír Marušák
26. 6. 2019

Ověřovatelé zápisu:

………………………………………………………….
Starosta obce

Jaromír Šála

…………………………………

David Flám

………………………………….
………………………………………………………….
Místostarosta obce
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