U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva obce Zdětín, konaného dne 16.4.2018 v
zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zdětíně
1. Zastupitelstvo obce Zdětín po projednání schvaluje zapisovatelku Elišku Karáskovou, ověřovatele
zápisu Trnečku Jaroslava a Ing. Juháse Miroslava, zároveň schvaluje navržený program jednání.
2. Zastupitelstvo obce Zdětín bere na vědomí Zprávu o výsledku závěrečného přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017, provedenou pracovníky Krajského úřadu Olomouc, s výsledkem, že při přezkoumání
hospodaření obce Zdětín za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3. Zastupitelstvo obce Zdětín schvaluje účetní závěrku obce Zdětín za rok 2017. Protokol o schválení
účetní závěrky je součástí Zápisu č. 3/2018.
4. Zastupitelstvo obce Zdětín projednalo návrh závěrečného účtu obce Zdětín za rok 2017. Zastupitelstvo
obce schvaluje celoroční hospodaření obce, závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a uzavírá vyjádřením souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
5. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 474/8 v katastrálním území
Zdětín na Moravě, obec Zdětín, okres Prostějov panu Ivu Greplovi. Katastrální úřad pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Prostějov eviduje nemovitost na LV č. 1 pro katastrální území Zdětín na
Moravě. Prodávaná část pozemku bude vytýčena novým geometrickým plánem.
6. Zastupitelstvo obce Zdětín po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou FVE 68 s.r.o., se sídlem na adrese Durďákova 335/27, 613 00 Brno, IČ:
05781906 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98015
jejímž jménem jedná Ing. Ivo Fránek - jednatel a Obcí Zdětín, IČ: 00600105, se sídlem Zdětín 49, 798 43
Ptení, zastoupená starostou obce Robertem Křížem na umístění stavby podzemního vedení přípojky
VN.
Věcné břemeno se zřizuje na parc.č. 471/17, o výměře 3130 m2, parc.č. 1013/1,o výměře 4841 m2,
parc.č. 984,o výměře 1496 m2, parc.č. 985,o výměře 1118m2, parc.č. 986,o výměře 1450 m2, parc.č.
988,o výměře 268 m2, parc.č. 1014,o výměře 18451m2, parc.č. 992,o výměře 153 m2, parc.č. 991,o
výměře 1215 m2, a parc.č. 989, o výměře 1745 m2 v katastrálním území Zdětín na Moravě, obec
Zdětín, okres Prostějov. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov eviduje
zatížené nemovitosti na LV č. 1 pro katastrální území Zdětín na Moravě.
7. Zastupitelstvo obce Zdětín po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s firmou FVE 71 s.r.o., se sídlem na adrese Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno,
IČ: 06683801 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103651
jejímž jménem jedná Ing. Ivo Fránek - jednatel a Obcí Zdětín, IČ: 00600105, se sídlem Zdětín 49, 798 43
Ptení, zastoupená starostou obce Robertem Křížem na umístění stavby podzemního vedení přípojky
VN.
Věcné břemeno se zřizuje na parc. č. 471/17, o výměře 3130 m2, parc.č. 1013/1,o výměře 4841 m2,
parc.č. 984,o výměře 1496 m2, parc.č. 985,o výměře 1118m2, parc.č. 986,o výměře 1450 m2, parc.č.
988,o výměře 268 m2, parc.č. 1014,o výměře 18451m2, parc.č. 992,o výměře 153 m2, parc.č. 991,o
výměře 1215 m2,a parc.č. 989,o výměře 1745 m2 v katastrálním území Zdětín na Moravě, obec Zdětín,
okres Prostějov. Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov eviduje
zatížené nemovitosti na LV č. 1 pro katastrální území Zdětín na Moravě.
8. Zastupitelstvo obce Zdětín schvaluje rozpočtové opatření č. 1. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto
zápisu.
9. Bylo dohodnut vhodnějších termín k rozvozu drůbeží podestýlky - rozvoz drůbeží podestýlky nebude
probíhat o sobotách a nedělích. Občané budou také s předstihem informováni o tom, že bude probíhat
rozvoz drůbeží podestýlky.
Dále jsme byli ujištěni o tom, že nedochází k průsakům do spodních vod, protože se na celé ploše
nachází panely ve kterých jsou odtokové kanály, které ústí do jímek.
Ing. Vladimír Sehnal také přislíbil pomoc obci a spolkům ze strany ROLS Lešany, spol. s r. o..
10.Bylo dohodnuto že bude sestaven přípravný výbor k oslavám 650. výročí založení obce.
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Ve Zdětíně dne 16.4.2018
Zapisovatel: Karásková Eliška

Trnečka Jaroslav

dne 16.4.2018

Ing. Juhás Miroslav

dne 16.4.2018

Robert Kříž

dne 16.4.2018
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