Zápis
z 11. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 12. prosince 2012 v 17.00 hod.
v KD Děhylov

Přítomno:

11 členů zastupitelstva obce
3 občané obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2. Plnění rozpočtu za období do XI/2012 a rozpočtové úpravy
3. Rozpočet obce na rok 2013
4. Přijetí daru, smlouvy o věcném břemenu
5. Různé
6. Diskuse, závěr

Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání zastupitelstva
obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 11 členů ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Před zahájením samotného programu byl proveden slib náhradníka JUDr. Mária Hanáka,
který nastoupil za odstupujícího poslance ze sdružení Rozvoj Děhylova (ing. Oto Gruszka).
Program zasedání byl schválen všemi 11 přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapisovatelem byla ustanovena členka zastupitelstva Markéta Hrdinová.
Ověřovateli zápisu byli určeni ing. Monika Pchálková a ing. Jarmila Tyralová.
Do návrhové komise byli zvoleni Petr Křístek a Jaroslav Tomáš.
Návrhová komise byla schválena 11 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 10. 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.
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1. Zpráva o činnosti obecní rady
Ing. J. Tyralová konstatovala, že se rada obce sešla od minulého zasedání zastupitelstva
obce celkem 3x (17. 10., 30. 10. a 28. 11. 2012) a zabývala se následujícími činnostmi:
-

Realizace projektu obce Rekonstrukce Pomníku padlých dotovaná z ministerstva
obrany s celkovou realizační cenou 331 000 Kč, spoluúčast obce činí 100 000 Kč.
Termín ukončení, včetně kolaudace a vyúčtování směrem k poskytovateli byl 25. 11.
2012, byl splněn. Drobná doplnění budou provedena při zlepšení počasí.

-

Projekt Komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel a související
komunikace byl finančně řešen jednak ze zdrojů obce, ze zdrojů EU prostřednictvím
Regionální rady a dále ze zdrojů MS kraje. Dotace z MS kraje na chodník podél školní
zahrady byla vyúčtována a ukončena. Dotace z Regionální rady podléhá složité
kontrolní činnosti a ani po třech měsících kontroly neobdržela obec doplatek dotace.
Obec předpokládá proplacení dotace v jarních měsících roku 2013. Vzniká tím ale
schodek rozpočtu obce za rok 2012.

-

Dokončení projekční dokumentace pro rekonstrukci propustku na Děhylovském
potoku na ulici Ke koupališti. Projekt byl projednán s majiteli sítí, se správci toku a
s Povodím Odry. Čeká se na vyjádření Životního prostředí a probíhá jednání s majiteli
dotčených pozemků. V případě úspěšnosti bude možno zahájit stavební řízení na
odboru dopravy MěÚ Hlučín a připravit tak podklad k realizaci rekonstrukce.

-

Podnět obce na odbor životního prostředí MěÚ Hlučín ve věci nebezpečných stromů
na pozemku p. č. 224. Výsledkem je povolení ke kácení, zbývá projednat součinnost
s podnikem Lesy ČR.

-

Kontrola ČIŽP proběhla v obci v měsíci listopadu 2012. Soustředila se opět na
všechna výtoková potrubí obecní kanalizace, na stav žump obecních objektů s odběry
vzorků v terénu. Bude zahájeno správní řízení – zvýšen počet odběrových míst.

-

Stavební úprava ústí žump u budovy OÚ a jejich oplocení k zabránění vstupu.

-

Revize elektroinstalace budov a zařízení v majetku obce.

-

Bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v objektu MŠ Děhylov s výsledkem
ve výši 76-80 Bq/m3.

-

Dohoda s městskou částí Martinov o úhrnu sněhu v zimním období na chodníku
směrem na Žižkov.

-

S městskou částí Plesná a obcí Dobroslavice byl projednán nákup vozíku pro potřeby
hřbitova.
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-

Stavební akce jiných subjektů na území obce v roce 2013 včetně přípravy ze strany
obce na tyto stavby:
A) Rekonstrukce vodovodního řádu v obci v úseku v dolní části obce
k nádraží ČD (SMVaK). Obec připravuje rekonstrukci chodníku
(dlažba, obrubníky).
B) Rekonstrukce komunikace III/4673, ul. Zemědělská, od křižovatky
směrem na Dobroslavice (SSMSK, tj. kraje). Obec se připravuje na
vynucenou investici (rekonstrukce chodníků, dlažby a obrubníků).
Zde se naskýtá možnost využít dotačního krytí ze strany MS kraje
v rámci programu DSH (příprava podkladů pro žádost).

Přehled podaných nebo připravených žádostí o dotace na rok 2013:
- Předpovědní a hlásné protipovodňové systémy
- Komunitní sportovní a dětské hřiště u ZŠ
- Chodník na ulici Zemědělská
- Snížení prašnosti v obci

OPŽP osa 1.3
Regionální rada
DSH. Kraj
OPŽP osa 2.1.3

Diskuse k přednesené zprávě o činnosti OR:
R. Vitásek – Dotaz na instalované povrchové betonové kolíky a plastové řetězy u pomníku?
Odp. starosta – Na jaře budou betonové kolíky zapuštěny do chodníku, řetězy je taky možno
vyměnit za kovové, hrozí ale odcizení tzv. sběrači kovů.
R. Vitásek – Co obnáší vícepráce k chodníku?
Odp. starosta – Muselo se kopat hlouběji, než se předpokládalo. Probíhá jednání s Regionální
radou ve věci zohlednění víceprací.
R. Vitásek – Kdy budou výběrová řízení?
Odp. starosta – Zatím jsme nic nedostali, až po získání prostředků. U hřiště se čeká na
vyhlášení dotací, u chodníku je třeba požádat na kraji.
J. Tomáš – Kdy budou proplaceny finanční prostředky za chodník k Žižkovu?
Odp. starosta – Doufáme, že v březnu 2013, ale není to jisté, je to zdlouhavý proces. Obec ale
musí své platby uhradit včas, jinak hrozí sankce.
M. Hanák – Kolik činí neproplacený schodek?
Odp. starosta – cca 1 mil. Kč. Stavba je rozdělena na několik částí. Při překročení nákladů –
prostředky nedostaneme, ale nedočerpané prostředky zpravidla nelze přesunout jinam.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období – viz příloha č. 1.
Hlasovali:

pro

11

proti

0
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zdrželi se

0

2. Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2012 a rozpočtové úpravy
Informaci podala Pavlína Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Příjmy celkem

4 570 205,79
678 241,99
22 770,00
4 078 669,01
9 349 886,79

Výdaje:
Běžné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

6 469 698,04
4 338 358,20
1 722 666,59
12 530 722,83

Stav finančních prostředků na účtu k 30. 11. 2012 činil 35 773,57 Kč.
B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje:
Běžné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

zvýšit z
snížit z

4 460 000,00 Kč
733 500,00 Kč

na
na

4 688 274,00 Kč
715 982,00 Kč
22 770,00 Kč
4 310 633,00 Kč
9 737 659,00 Kč

snížit z
snížit z

5 505 733,20 Kč
10 699 233,20 Kč

na
na

zvýšit z
zvýšit z
zvýšit z
zvýšit z

6 963 000,00 Kč
4 489 964,00 Kč
- 753 730,80 Kč
10 699 233,20 Kč

na
7 044 668,00 Kč
na
4 669 319,00 Kč
na - 1 976 328,00 Kč
na
9 737 659,00 Kč

Vysvětlivky k rozpočtovým úpravám: P. Vitásková
Úprava v příjmové části ve výši 24 880 Kč (na volby).
Dotace od ÚP na veřejně prospěšné práce ve výši cca 10 tis. Kč v příjmové části, ve
výdajích ale cca 15 tis. Kč (zbytek doplácí obec). O této úpravě bude ZO dodatečně
hlasovat až v 03/2013, i když se úprava provedla již ve 12/2012.
2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 30.11.2012 -viz příloha č. 2.
Hlasovali:

pro

11

proti

0

4

zdrželi se

0

2b/ OZ schvaluje rozpočtové změny č. 4 v rozpočtu obce na rok 2012 – viz příloha č. 2.
Hlasovali:

pro

11

proti

0

zdrželi se

0

3. Rozpočet obce na rok 2013
Vstupní informace podal starosta obce – viz Krytí rozpočtového schodku v rozpočtu obce
na rok 2013.
Diskuse k předloženému rozpočtu:
M. Pchálková – Z čeho se vycházelo při návrhu ceny požárního auta? Auto musí mít
určité parametry, budou nutné úpravy.
Odp. B. Slavík – jsme zařazeni do 5, stávající vozidlo má rok výroby 1972. Díky p.
Osmančíkovi jsme schopni se připravit na TK. Pojistku auta platí stát.
R. Vitásek – Jakou výbavu má auto?
Odp. B. Slavík – stávající výbava by se přemístila do nového auta (stříkačky, hadice,
savice, čerpadlo aj.).
Ze schůze zastupitelstva se omluvil a odešel JUDr. Mário Hanák.
M. Chyla – Certifikát, že auto splňuje kritéria hasičského auta, vydává OSH v Opavě.
R. Vitásek – Výdaje na příští rok – osvětlení na přechodu u školy?
Odp. starosta – V rámci výdajů na dopravu – cena cca 60 tis. Kč na všechny rampy.
R. Vitásek – Jaký bude zdroj napájení osvětlení? Navrhuje třeba napájet ze školy, aby
bylo vypínání pozdější, nikoliv jen senzor, který reaguje na světlo.
O. Slavík – Rampa může být napájena přímo ze školy (časový spínač).
OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2013 – viz příloha č. 3.
Hlasovali:

pro

9

proti

zdrželi se

0

1

4. Přijetí daru, smlouvy o věcném břemenu
a) Přijetí daru od MS kraje (Správa silnic MS kraje) – pozemky pod stavbou chodníků
podél silnice č. II/469. Darovací smlouva č. OP/13/j/2012/Kal. – viz příloha č. 4.
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OZ schvaluje darovací smlouvu č. OP/13/1/2012/Kal.
Hlasovali:

pro

10

proti

zdrželi se

0

0

b) Smlouva o právu provést stavbu: „Výstavba inženýrských sítí, Děhylov 1“
věcné břemeno – vodovodní řad a plynovod vč. přípojek (p. č. 820 k.ú. Děhylov)
Budoucí oprávněný: Advisia s.r.o. – viz příloha č. 5
OZ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě s firmou Advisia s.r.o.
Hlasovali:

pro

10

proti

zdrželi se

0

0

c) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu
provést stavbu
mezi obcí a společností ČEZ Distribuce, v zastoupení společností ALBREKO s.r.o.,
budoucí oprávněná strana z věcného břemene – viz příloha č. 6.
Předmětem této smlouvy je zřízení zařízení distribuční soustavy „Děhylov,
Ke Koupališti, parc. č. 801/41, 801/39“.
OZ schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu s tím, že při samotné výstavbě je třeba brát
ohled na naše sítě.
Hlasovali:

pro

10

proti

zdrželi se

0

0

5. Různé
R. Vitásek – Opět začíná topná sezóna a na ul. Výstavní je šílený zápach. Sousedé znají
zdroj tohoto zápachu. Táže se, zda-li bude obec nápomocna v případě, že nepomůže
jednání s vlastníkem komínu, ze kterého zápach šíří. Jinak bude nutno tuto záležitost
řešit přes odbor ŽP.
Dále upozorňuje i na spalování jiných nevhodných odpadů.
O. Slavík – Tyto problémy jsou bohužel v celé obci.
Starosta – Od nového roku bude svoz komunálního odpadu pouze 1x za 14 dní.
M. Hrdinová – Informuje o svém příspěvku do zpravodaje obce na téma „Víme co
s odpady?“
Navrhuje, že by bylo vhodné zřídit komisi pro životní prostředí, tak jak tomu bylo
v minulých volebních obdobích, aby se tam mohly řešit kupící se problémy v těchto
oblastech.
M. Pchálková – Navrhuje vydat vyhlášku ohledně spalování!
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Starosta – Není možno spalovat mokré rostlinné zbytky.
M. Chyla – Táže se na možnost odbahnění rybníka, neboť vody je v něm jen asi 30 cm.
Odp. R. Beinhauer (host) – V rybníce je bahna cca 1m, padá do něj listí, je to alkalické.
Rybáři tam už nepracují, není tam přístup.
O. Slavík – Uvažuje se o přesunu Děhylovského potoka dále od obydlí.
J. Tomáš – Kdo dozoroval práce na Pomníku padlým?
Starosta – Ing. M. Opršal.
J. Tomáš – Postrádá taky obecní vyhlášky.
Starosta – Trochu zpochybňuje účinnost vyhlášek. Nastoluje problematiku s vypouštěním
splaškových vod. Inspekce odebírala vzorky.
M. Hrdinová – Pozvánka na vánoční koncert, který se bude konat dne 30. 12. 2012
v 17.00 hod. v místní kapli.
Starosta ukončil jednání a popřál přítomným hezké Vánoce a nový rok.

OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ.
Hlasovali:

pro

Zapisovatel:

10

proti

zdrželi se

0

0

Markéta Hrdinová

………………………..

Ing. Monika Pchálková

………………………..

Ing. Jarmila Tyralová

………………………..

Ing. Jiří Krchňák

………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Starosta:
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