Zápis
z 12. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 13. března 2013 v 17.00 hod.
v KD Děhylov
Přítomno:

13 členů zastupitelstva obce

Program zasedání:
1/ Zpráva o činnosti OR
2a/ Zpráva o hospodaření obce do II/2013
2b/ Projednání rozpočtových změn v r. 2012
2c/ Projednání rozpočtových změn za r. 2013
3/ MAS Hlučínsko
4/ Čistá obec Děhylov
5/ Dodatek ke střednědobému plánu sociálních služeb
6/ Smlouva o zřízení věcného břemene
7/ Dodatek č 6 ke smlouvě o veřejné službě
8/ Odkup pozemků Povodí Odry
9/ Různé, diskuse, závěr
Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 13 členů ZO a že zasedání je schopno
se právoplatně usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 13 přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapisovatelem byla ustanovena členka zastupitelstva ing. Jarmila Tyralová.
Ověřovateli zápisu byli určeni Bohuslav Slavík a Monika Hofferková
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr.Jarmila Kozubíková a ing.Monika Pchálková.
Návrhová komise byla schválena 13 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.

Zápis z 11. 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. Víteček konstatoval, že se rada obce sešla od minulého zasedání zastupitelstva
obce celkem 4x (16.1.,30.1.,13.2. a 27. 2. 2013) a zabývala se následujícími činnostmi:
Dokončení finančního plnění obce u projektu „Komunikace s vyloučením provozu
motorových vozidel“, dle dohody proplacením ceny odkoupených zbylých pozemků
podél cyklostezky.
- Povolení ke kácení, stromů na pozemku p.č. 224 bylo vydáno Měst. úřadem Hlučín.
Rada obce předkládá na dnešní jednání zastupitelstva v bodu 2c/ návrh na úpravu
rozpočtu, aby toto kácení mohlo být realizováno.
- Kontrola ČIŽP proběhla v obci v měsíci listopadu 2012. Obecní rada řeší
administrativu související s navýšením počtu odběrných míst odpadních vod.
- Projednala podmínky rekonstrukce vodovod. řádu v dolní části obce.
Na žádost MAS Hlučínsko a Opavsko rada obce projednávala zájem těchto sdružení
na zapojení obce Děhylov do jejich činnosti.
Viz. příloha
-

Diskuse k přednesené zprávě o činnosti OR:
M.Hrdinová – Dotaz na opravu chodníku ulice Zemědělská.
Odp. starosta – oprava komunikace Zemědělská bude prováděna od Štítiny. V roce 2014 má
být vyhlášen dotační titul, kde obec požádá o dotaci na rekonstrukci chodníku na této ulici.
R. Vitásek – cena kácení stromů parcela č. 224
Odp. starosta – cena se pohybuje v rozmezí od 70 000 – 90 000Kč. Jedná se o kácení 23ks
stromů.
R. Vitásek – řešení odpadních vod Agroproduktiva.
Odp. starosta – napojeny na místní kanalizaci jsou 2RD, kuchyně, Agroproduktiva, výtok
odpadních vos je směrem K Hájku. Odběrní místa jsou navýšeny o 3 vpusti. Obec svolá
schůzku s Agroproduktivou, majitelem kuchyně + majitelé, kteří mají pronajaté objekty
s areálu Agroproduktivy.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období – viz příloha č. 1.
Hlasovali:

pro

13

proti

0
2

zdrželi se

2. Plnění rozpočtu obce k 28.2.2013 a rozpočtové úpravy
Informaci podala Pavlína Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy:
Daňové
1 216 656,80
Nedaňové
52 425,86
Kapitálové
0,00
Dotace
78 145,00
Příjmy celkem 1 347 227,66
Výdaje:
Běžné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

937 899,29
196 510,00
1 751 645,84
2 886 055,13

Stav finančních prostředků na účtu k 28.2.2013 činil 48 566,74Kč.
B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy:
Daňové
zvýšit z
4 460 000,00 Kč
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté dotace
Příjmy celkem zvýšit z 5 181 000,00 Kč
Výdaje:
Běžné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

snížit z
zvýšit z
zvýšit z
zvýšit z

5 181 000,00 Kč
196 510,00 Kč
- 1 685 000,00 Kč
5 181 000,00 Kč

na

4 511 230,00 Kč

na

1 161 520,00 Kč
6 393 750,00 Kč

na
4 971 020,00 Kč
na
500 000,00 Kč
na - 922 730,00 Kč
na
5 471 020,00 Kč

2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 28.2.2013 -viz příloha č. 2.
Hlasovali:

pro

12

proti

0

zdrželi se

1

2b/ OZ schvaluje rozpočtové změny č. 1 v rozpočtu obce na rok 2013 – viz příloha č. 2.
Hlasovali:

pro

12

proti

0

3

zdrželi se

1

C/ Rozpočtové úpravy k 31.12.2012:
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Přijaté dotace
Příjmy celkem
Výdaje:
Běžné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

zvýšit z

4 688 2740,00 Kč

na

4 713 154,00 Kč

zvýšit z

4 310 633,00 Kč

na

4 320 633,00 Kč

zvýšit z

9 737 659,00 Kč

zvýšit z

7 044 668,00 Kč

zvýšit z
zvýšit z

- 1 976 328,00 Kč
9 737 659,00 Kč

9 772 539,00 Kč

na

na

7 082 548,00 Kč

na - 1 979 328,00 Kč
na
9 772 539,00 Kč

2b/ OZ schvaluje rozpočtové změny č. 5 v rozpočtu obce na rok 2012 – viz příloha č. 3.
Hlasovali:

pro

13

proti

0

zdrželi se

0

3. MAS Hlučínsko
Starosta obce seznámil předloženým Strategickým plánem MAS Hlučínsko o.s. se zařazením
obce Děhylov do územní působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko o.s. Hlučínsko.
OZ bylo seznámeno se Strategickým plánem MAS Hlučínsko o.s. Vyjádřilo souhlas
s předloženým Strategickým plánem MAS Hlučínsko o.s a se zařazením obce Děhylov do
územní působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko o.s. Zároveň zastupitelstvo schvaluje
starostu obce ing Jiřího Krchňáka k zastupování obce v MAS Hlučínsko.
Hlasovali pro 13 proti 0

zdrželi se hlasování 0

4. Čistá obec Děhylov
Starosta obce seznámil, že obec obdržela Rozhodnutí č. 12109572-SFŽP –Čistá obec
Děhylov, prioritní osa 2-Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
OZ bere na vědomí vydání Rozhodnutí č 12109572-SFŽP o poskytnutí podpory na
spolufinancování projektu obce v rámci OPŽP na akci Čistá obec.
Hlasovali pro 13 proti 0
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zdrželi se hlasování 0

5. Dodatek ke střednědobému plánu sociálních služeb
Starosta obce tlumočil z jednání Sněmu Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko se záměrem
obce Bohuslavice vybudovat Dům pokojeného stáří s kapacitou 17 uživatelů. Proto je nutné
schválit dodatek ke Střednědobému plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na 20102013.
ZO schvaluje znění Dodatku ke střednědobému plánu sociálních služeb – záměr obce
Bohuslavice a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku
Hlasovali pro 13

proti 0

zdrželi se hlasování 0

6. Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil smlouvy o zřízení věcného břemene ke schválení, viz. příloha
a/ OZ schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na vzdušnou kabelovou přípojku nn,
k napojení pozemku p.č. 492, k.ú Děhylov, obec Děhylov, mezi ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4,
Teplická 874/8. a obcí Děhylov, Výstavní 17, a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy
Hlasovali pro 13

proti 0

zdrželi se hlasování 0

6b/ OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na zřízení podzemního kabelového
vedení NN na p.č 820 k.ú Děhylov, obec Děhylov dle GP 387-850/2012 ze dne 24.10.2012
mezi obcí Děhylov, Výstavní 17 a ČEZ Distribuce a.s. Děčín 4, Teplická 874/8, a pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0

7. Dodatek č. 6 ke smlouvě o veřejné službě.
Starosta obce podal informaci o smlouvách, které jsou přílohou k zápisu- Smlouvu o
veřejných službách ve veřejné linkové přepravě a Dodatek č 6 ke smlouvě o závazku veřejné
služby ve veřejné linkové přepravě.

7a/ OZ schvaluje Smlouvu o veřejných službách ve veřejné linkové přepravě mezi obcí Děhylov,
Výstavní 17 a Dopravním podnikem Ostrava a.s , Poděbradova 494/2, Ostrava a KODIS Ostrava,
Na Hradbách 1440/16, Ostrava, ze dne 14.2.2013, a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0
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7b/ OZ schvaluje Dodatek č 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové přepravě
mezi obcí Děhylov, Výstavní 17 a Veolia Transport Morava a.s., Vitkovická 3113/5, 702 00
Ostrava a KODIS Ostrava, Na Hradbách 1440/16, Ostrava, a pověřuje starostu obce podpisem
Dodatku
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0

8. Odkup pozemků Povodí Odry.
Starosta obce informoval členy zastupitelstva o žádosti Povodí Odry o majetkoprávní
vypořádání stavbou dotčených pozemků p.č. 678/2 a 663/27. Viz příloha k zápisu

8a/ OZ vyhlašuje záměr prodej pozemku p.č 678/2, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 30 m² a
p.č. 663/27 ostatní plocha, jiní plocha o výměře 117 m² , vše k.ú Děhylov, obec Děhylov
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování

8b/ OZ schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení kabelu na p.č.
663/13, 663/14, 663/18, 675/22, 648 dle G.P. 397-14/212 ze dne 2.4.2012 mezi obcí Děhylov,
Výstavní 17 a Povodí Odry s.p. Varenská 49 , Ostrava, a pověřuje starostu obce podpisem
Smlouvy
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0

8c/ OZ schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi obcí Děhylov, Výstavní 17 a
TJ Sokol Dehylov, IČ 44941471, ve věci zřízení přeložky vodovodní přípojky na p.č. 350,
351 k.ú Děhylov, obec Děhylov, a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy .
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0

9.Různé,diskuze,závěr.
Starosta –
Okresní soud Opava – žádost o zvolení přísedícího k okresnímu soudu Opava
Tříkralová sbírka-poděkování za vybrané množství finančních prostředků a jejich použití –
bude zveřejněno v obecním zpravodaji.
Změna toku Děhylovského potoka-jednání 14.3.2013 na místě v 13,00hod.
Ing.Vitásek-kdy proběhne realizace této změny
Odpověděl starosta-budu dodatečně informovat
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Mgr.Kozubíková-kontejnery na odpad, zda na místech kded stojí mohou být kompletní, tj.
papír,plast,sklo.
Odpověděl starosta-ano chceme vyzkoušet rozšíření míst na třídění odpadu
p.Křístek-hasičské auto-v jakém stadiu.
Odpověděl starosta-zatím se nedaří, chceme koupit starší auto, ale až po obdržení finančních
prostředků z dotací RR / komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel./.
p.Tomáš- rozpočet-vyrovnanost i po obdržení finančních dotací, jsme pořád v mínusu.
Rozpočet není vyrovnaný.
Odpověděl starosta- 3 možnosti
a/ jít do dluhu s kontokorentem
b/ zatím vychází všechny podané žádosti na dotace
c/zvýšený příjem rozpoč. dotací / není možné určit dopředu/, a rovněž nevíme jaký bude
výběr daní.
p.Hrdinová-ul.Postranní-jaký povrch se plánuje
Odpověděl starosta-musí být živičný povrch/asfalt/.

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

pro

13

proti

zdrželi se

0

0

Starosta obce ukončil jednání zastupitelstva obce v 18,45hodin.

Zapisovatel:

Ing.Jarmila Tyralová

………………………..

Pavlína Vitásková

………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Starosta:

Bohuslav Slavík

………………………..

Monika Hofferková

………………………..

Ing. Jiří Krchňák

………………………..
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