Zápis
z 13. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 3. června 2013 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu v Děhylově

Přítomno:

11 členů zastupitelstva obce

Program zasedání:
1/ Dotace Protipovodňová opatření pro obec Děhylov

Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 11 členů ZO a omluvené jsou 2 členky
ZO ing. J. Tyralová a M. Hofferková. Zasedání je schopno se právoplatně usnášet. Seznámil
přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 11 přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapisovatelem byla ustanovena členka zastupitelstva obce Markéta Hrdinová.
Ověřovateli zápisu byli určeni Oldřich Slavík a Petr Křístek.
Do návrhové komise byli zvoleni Marcela Červencová a ing. Monika Pchálková.
Návrhová komise byla schválena 11 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 12. 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. Dotace Protipovodňová opatření pro obec Děhylov
Starosta obce seznámil s rozsahem projektu. Jedná se o realizaci protipovodňových
opatření pro obec Děhylov formou vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému.
Výběrové řízení prováděla osoba pověřená

činnostmi zadavatele Envipartner, s.r.o.,

kontaktní osoba JUDr. Radomír Salvet.
Přihlásily se tři firmy:
a/ Dalimil Vávra Valašské Meziříčí
b/ ELMIK Tomáš Mikula Valašské Meziříčí
c/ TBO s.r.o. Vejprtnice
Soutěž vyhrála fa. Dalimil Vávra.
Akce je podmíněna přidělením dotace.
Předpokládané zahájení 1. 11. 2013
Dokončení 2014
J.Tomáš - upozorňuje, že firma nemá žádné zaměstnance. Spolupracuje s firmou MP
MONT.
Mgr. Kozubíková – jaké jsou náklady na tuto akci?
Odpověděl starosta: náklady celkem 2 130 160Kč, podíl obce 10% tj. 213 016Kč
Jaký je stav dluhu obce?
Odpověděl starosta. Obec obdržela z Regionální rady cca 950tis. Kč. Rozpočtové určení
daní pro naši obec: cca 1 600tis. Kč. Do konce roku bude možné splácení dluhu u Volksbank.
Finanční plnění na akci protipovodňových opatření pro obec Děhylov formou vybudování
sítě varovného a vyrozumívacího systému by bylo: 05/2014. Nutný je souhlas ministerstva
Životního prostředí – přidělení dotace. V záporném případě – nelze realizovat.
OZ schvaluje uzavření smlouvy s firmou Dalimil Vávra na projekt Protipovodňová
opatření pro obec Děhylov a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
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Hlasovali pro 11

proti 0

zdrželi se hlasování 0

Mgr. Kozubíková - přednesla požadavek ředitelky ZŠ na rozšíření parkovacích míst u ZŠ.
Padly návrhy:

namalovat čáry parkovacích míst, možnost parkovat na ulici Obchodní,

vytvořit parkování pro personál ZŠ na zpevněné ploše u hřiště ZŠ.
Ing.Vitásek - úpravy v ZŠ – dle zápisu z Rady obce.
Odpověděl starosta - světelné brány, radar, srovnání plochy na hřišti pro hasiče, kteří si chtějí
zpevnit plochu pro základnu.
J. Tomáš - požaduje předložit zastupitelstvu obce veškeré investice včetně malých, které jsou
ještě letos v plánu (případně do konce volebního období), na něž máme finanční prostředky.

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

Hlasovali:

pro

Zapisovatel:

11

proti

zdrželi se

0

0

Markéta Hrdinová

………………………..

Oldřich Slavík

………………………..

Petr Křístek

………………………..

Ing. Jiří Krchňák

………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Starosta:
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