Zápis
z 10. zasedání Zastupitelstva obce v Děhylově konaného
dne 26. září 2012.

Přítomno :

14 členů zastupitelstva obce
2 občané

Program zasedání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zpráva o činnosti obecní rady.
Plnění rozpočtu za období do VIII/2012 a rozpočtové změny
Nákup pozemků
Smlouvy s povodím Odry
Smlouva s městem Hlučín
Různé
Diskuse a závěr

.
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání
Zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 12 členů ZO a že zasedání je
schopno se pravoplatně usnášet.
Seznámil s návrhem programu zasedání, který byl schválen 12 hlasy členů zastupitelstva
obce bez připomínek.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková
Ověřovatelé zápisu byli určeni Oldřich Slavík a Petr Křístek
Do návrhové komise byli zvoleni paní ing.Monika Pchálková a ing.Roman
Vitásek.
Návrhová komise byla schválena 12 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
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Zápis z 9. zasedání ZO byl vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Děhylově a proti
jeho znění nebyly vzneseny námitky. Zápis byl podepsán ověřovateli zápisu bez připomínek.
Zápis by schválen všemi přítomnými členy obecního zastupitelstva.
Na zasedání zastupitelstva obce byla přizvána nová ředitelka školy Mgr. Simona Kovaříková,
která seznámila přítomné s provozem místní školy a s tím, že hodlá pokračovat ve všech dobře
nastolených oblastech v činnosti školy. Po krátké diskusi schůzi zastupitelstva opustila.

1. Zpráva o činnosti obecní rady.
Marcela Červencová seznámila přítomné o činnosti rady obce, která se od minulého
zasedání ZO sešla 3x a projednávala následující úkoly:
-

dokončení realizace projektu obce

„Komunikace s vyloučením provozu motorových

vozidel Děhylov“.
-

k 31.8.2012 byly předány podklady pro závěrečné vyúčtování výstavby „Komunikace
s vyloučením provozu motorových vozidel“

-

začala rekonstrukce pomníku padlých v obci

-

byla zpracována projekční dokumentace rekonstrukce propustku na Děhylovském potoce
/ místní komunikace ul. Ke KOUPALIŠTI.

-

NA P.Č.

P.Č.
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LESNÍ POZEMEK NA KATASTRU OBCE BYLO VYVOLÁNO JEDNÁNÍ

S MĚST.ÚŘADEM HLUČÍN-KÁCENÍ STROMŮ

viz. příloha 1
ing.Vitásek- rampa – v předcházejícím usnesení bylo schváleno, že obec požádá o vyjmutí
z projektu komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel Děhylov.
Odpověděl starosta – Regionální rada- při kontrole ex ante byl vznesen požadavek, aby
rampa byla umístěna v projektu ke Komunikaci s vyloučením provozu motorových vozidel
Děhylov. Správa silnic MSK namítá, že zde jsou dvě stavby, jak Komunikaci s vyloučením
provozu motorových vozidel Děhylov, tak výstavby kruhové křižovatky. Rampa je
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samostatný projekt a je vyjmuta z projektu Komunikaci s vyloučením provozu motorových
vozidel Děhylov.
Ing.Víteček- které a kde se mají stromy kácet
Odpověděl starosta – jedná se o stromy na ulici Porubská v dolní části obce naproti RD p.
Hofferka až k RD paní Kudelové.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za období od 9. zasedání Zastupitelstva
obce

Hlasovali pro 12

proti 0 zdrželi se hlasování

0

2. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.8.2012, rozpočtové úpravy.
Seznámila Pavlína Vitásková :
Příjmy – 7 478 317,41Kč
Výdaje – 9 010 533,26 Kč
Stav finančních prostředků na účtu obce Děhylov činil k 31.8.2012 50 331,75Kč.
Stav kontokorentního úvěru obce k 31.8.2012 činil 1 811 969,17Kč
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období do 31.8.2012 viz. příloha 2

Hlasovali pro 12

proti 0 zdrželi se hlasování 0

Úprava rozpočtu.
Příjmy –
Přijaté transfery ( dotace )

- zvýšit z 5 240 162,00Kč

na 5 505 733,20Kč

- zvýšit z 4 000 000,00Kč

na 4 489 964,00Kč

Výdaje –
Kapitálové
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viz. Příloha 3.
OZ schvaluje rozpočtové změny pro rok 2012 dle předloženého návrhu, viz příloha 3.

Hlasovali pro 12

proti 0 zdržel se hlasování 1

3. Nákup pozemků
Seznámil ing.Jiří Krchňák:
Jedná se o pozemky kolem Komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel, které je
třeba vykoupit, p.č. 821/85, 821/87, 844/15, 844/17k.ú.Děhylov. viz. přílohy 3a,3b.
3a/ OZ schvaluje nákup pozemku p.č. 821/87, k.ú. Děhylov, obec Děhylov, o celkové
výměře 421 m² a dále pozemku p.č. 844/17, k.ú. Děhylov, obec Děhylov o rozloze 74 m²,
dle GP 390-6/2011 ze dne 9.11.2011, od pana Lazar Josef, RČ:501119/397, bytem Výstavní
82/27, 74794 Děhylov, a pan Lazar Oldřich, RČ:560416/2520, bytem Výstavní 191/28,
74794 Děhylov, za dohodnutou cenu 113 850 Kč .
Hlasovali pro 12 proti 0 zdrželi se hlasování 0
3b/ OZ schvaluje nákup pozemku p.č. 844/15, k.ú. Děhylov, obec Děhylov, o celkové
výměře 140 m² a dále pozemek p.č. 821/85, k.ú. Děhylov, obec Děhylov o rozloze 202 m²,
dle GP 390-6/2011 ze dne 9.11.2011, od paní Peschková Marie, RČ:475824/434, bytem 29.
dubna 250/15, 70030 Ostrava-Jih - Výškovice za dohodnutou cenu 78 660 Kč .
Zastupitel p Miroslav Chyla se dostavil na zasedání v 17,30hod.
.
Hlasovali pro 12

proti 0 zdrželi se hlasování 1
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4 .Smlouvy s Povodím Odry
Seznámil ing. Krchňák :
4a/ OZ schvaluje smlouvu o dočasném užívání a vstupu na části pozemků parc. č.
663/18, 678, 663/13, 663/14, 675/22 k.ú Dehylov, obec Děhylov v nezbytně nutném rozsahu
dle zpracovaného geometrického plánu zak.č. 397-14/2012 ze dne 02.04.2012, a u pozemku
parc.č. 879/24 o předpokládané výměře 50 m2 dle zpracované projektové dokumentace pro
stavbu “ Rekonstrukce měřící stanice Děhylov, srážkoměrná část“ pro Povodí Odry, státní
podnik Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26, zástupce pro věci smluvní:
Ing. Čestmír Vlček, a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0
4b/ Obec schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě o budoucím prodeji části
pozemků p.č 663/18 – 117 m², a p.č. 678 – 30 m² , vše k.ú Dehylov, obec Děhylov o
předpokládané výměře v m2 dle zpracované projektové dokumentace pro stavbu “
Rekonstrukce měřící stanice Děhylov, srážkoměrná část“

budoucím prodávajícím

budoucímu kupujícímu Povodí Odry, státní podnik Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49,
PSČ 701 26, zástupce pro věci smluvní: Ing. Čestmír Vlček, a pověřuje starostu obce jejím
podpisem
.

Hlasovali pro 13

proti 0

zdrželi se hlasování 0

4c/ OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění
podzemního vedení elektrického kabelu a sdělovacího kabelu ke srážkoměrné a limigrafické
stanici v částech těchto pozemků parc. č. 663/18, 678, 663/13, 663/14, 675/22 k.ú Dehylov, obec
Dehylov s podnikem Povodí Odry, státní podnik Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49,

PSČ 701 26, zástupce pro věci smluvní: Ing. Čestmír Vlček a pověřuje starostu jejím
podepsáním.

Hlasovali pro 13

proti 0

zdrželi se hlasování 0
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4d/ OZ schvaluje podle dle § 51 občanského zákoníku smlouvu o právu provést stavbu
Rekonstrukce měřící stanice Děhylov, srážkoměrná část“ st.č. 4766 na dotčených pozemcích
parc.č. 879/24, 678, 663/18 a uložení elektrického kabelu a sdělovacího kabelu ke
srážkoměrné stanici a limigrafické stanici v pozemku parc.č. 678, 675/22, 663/13, 663/14 a
663/18 v k.ú. Dehylov s podnikem Povodí Odry, státní podnik Ostrava, Moravská Ostrava,
Varenská 49, PSČ 701 26, zástupce pro věci smluvní: Ing. Čestmír Vlček a pověřuje starostu
jejím podepsáním.

Viz. přílohy. 4a, 4b, 4c, 4d.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0

5. Smlouvy s Městem Hlučín
ing.Krchňák –
informoval, o dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. OMM-9RS-175/2008/Kj-2010
uzavřené mezi Městem Hlučín a obcí Děhylov-Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě
štěrkopísku u Hlučína.Viz. příloha 5.
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. OMM-9RS-175/2008/Kj-2010
uzavřené mezi Městem Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín, IČ: 00300063, a
Obcí Děhylov, se sídlem Výstavní 17, 747 94 Děhylov, IČ: 00635464, dne 9.7.2012.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0

6.Různé
Ing.Vitásek - úklid cyklostezky
Odpověděl starosta – cyklostezku uklízejí pracovníci obce, v zimním období úklid cyklostezky
budou provádět pracovníci Měst. obvodu Martinov.
Ing.Vitásek – příkopy u cyklostezky
Odpověděl starosta – příkopy patří jiným vlastníků, ne obci.
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Ing.Gruzska – v měsíci říjnu se stěhuje a proto podá rezignaci k rukám starosty obce. Mrzí ho, že
členem Rady obce není nikdo z Rozvoje Děhylova, i když to vyplynulo z rozložení hlasů u
voleb.. ZŠ Děhylov předal peněžitý dar ve výši 5000,00Kč (zastupitelské odměny) a všem
přítomným poděkoval.
Mgr.Kozubíková – oprava WC traktu v ZŠ Děhylov.
Odpověděl starosta – je sepsána žádost o dotaci, která se bude ještě cenově upravovat. Obec už
má vydané stavební povolení na tuto opravu. Dotační titul by měl být vyhlášen v roce 2013.
Dostavol se zastupitel Ing.Jaromír Víteček
Ing.Vitásek – světelná brána u přechodu ZŠ Děhylov.
Odpověděl starosta – obec čeká na finance, práce jsou připraveny s firmou K+K, otázka je plnění
daňových příjmů obce.
Slavík Bohuslav – do rozpočtu obce na rok 2013 je třeba nezapomenout na nákup auta pro hasiče.
Auto, které je používáno dosluhuje a při poslední kontrole STK bylo zjištěno, že je ve špatném
stavu a oprava by byla nerentabilní. Avia, kterou hasiči používají byla vyrobena asi v roce 1975.
Odpověděl starosta – vyzvat firmy s poptávkou na cenu nového, nebo zánovního auta pro hasiče
Slavík Oldřich – Vítkovice vyřazují AVIE a místostarosta Oldřich Slavík domluví na dopravě
prohlídku vyřazených aut.
Starosta obce ing.Krchňák – požádal starostu hasičů, aby se mohl účastnit při zasedání výboru
SDH.
Hrdinová M. – zápis z 8. Zasedání, který vypracovala, nebyl schválen a zdůvodnění bylo, že
v diskuzi hovořili občané jiné obce než občané Děhylova. Vznesla dotazy na Právní poradnu Informačně poradenské centrum pro zastupitele na zápisy ZO, kde bylo sděleno, že není problém
s uveřejněním celé diskuse všech přítomných diskutujících..
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Odpověděl starosta – zastupitelstvo obce jedná a zodpovídá se občanům obce Děhylov, nikoliv
jiné obce. Požádal o postoupení získaných podkladů z Právní poradny.
Ing.Vitásek – proti povodňová opatření, v jakém stádiu se nacházejí.
Odpověděl starosta – koncem listopadu bude připravena smlouva k podpisu s Ministerstvem ŽP.
ČEZ musí dát souhlas s 5letou udržitelností a zároveň toto bude ošetřeno i v připravované
smlouvě. Jedná se o veřejnou zakázku, kde obec musí se zaregistrovat na www. stránkách, kde
bude tato zakázka zveřejněna.
Slavík Oldřich – informoval, že se bude provádět úprava koryta Děhylovského potoka v úseku od
Dobroslavic až k pí. Motyčkové, dále tyto práce budou prováděny za RD pana Holuše Víta.
Starosta obce podepsal smlouvu se vstupem na obecní pozemky. Dále obec připravuje nový
projekt

na napouštění rybníka, kde vodoprávní úřad musí vydat stanovisko. Firma, která

zpracovává projekt na opravu propustku na MK Ke Koupališti, bude vyzvána k provedení
ocenění projektu. / Jedná se o požární nádrž /.

7. Závěr.
6/ OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Hlasovali pro 14 proti 0

zdrželi se hlasování 0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

…..…………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Oldřich Slavík

……………………………….

Petr Křístek

..……………… ………………

Starosta:

ing. Jiří Krchňák

.………………………………
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