Zápis
z 14. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 26. června 2013 v 17.00 hod.
v KD Děhylov.
Přítomno:

9 členů zastupitelstva obce
1 občan obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2a. Zpráva o hospodaření obce do V/2013
2b. Projednání rozpočtových změn v roce 2013
3. Projednání hospodaření obce za rok 2012 a závěrečného účtu obce
4. Projednání závěrečného účtu Mikroregionu Hlučínsko
Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 9 členů ZO a že zasedání je
schopno se právoplatně usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program jednání byl doplněn o bod různé a diskuse.
Doplněný program zasedání byl schválen všemi 9 přítomnými členy OZ.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková.
Ověřovatelé zápisu byli určeni ing. Monika Pchálková a ing.Jarmila Tyralová.
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr.Jarmila Kozubíková a Marcela Červencová
Návrhová komise byla schválena 9 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 13. zasedání ZO byl vyložen na Obecním úřadě v Děhylově k nahlédnutí a
proti jeho znění nebyly vzneseny námitky. Zápis byl podepsán ověřovateli zápisu bez
připomínek.
Zápis byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
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1. Zpráva o činnosti obecní rady.
Ing. J. Tyralová konstatovala, že rada obce se sešla od minulého zasedání OZ celkem
4x a zabývala se následujícími činnostmi:
- bylo požádáno o pozastavení realizace nájezdové rampy u zastávky DP Plesná
Žižkov, stavbu požadovala Regionální rada
- bylo realizováno kácení rizikových stromů na p.č. 224 k.ú.Děhylov v dolní části obce
- s ohledem na výsledky kontroly ČIŽP, obec řeší navýšení počtu odběrních míst
odpadních vod
- projednávaly se podmínky přípravy rekonstrukce vodovodního řádu v dolní části
obce financované SMVaK.
- s podnikem Lesy ČR je projednáván záměr na vybudování protipovodňových
opatření na Děhylovském potoku
Viz. příloha 1)
p.Tomáš-o které odběrní místa jde
Odpověděl starosta – ČIŽP navýšila odběrní místa odpadních vod u paní Kudelové,
Děhylovský potok a u Agroprodiktivy.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období viz. příloha č. 1
Hlasovali:

pro 9

proti 0

zdrželi se hlasování 0.

2. Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2013 a rozpočtové změny.
Informaci podala P. Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy –
Daňové –
2 389 504,61Kč
Nedaňové 101 361,07Kč
Kapitálové 0,00Kč
Dotace 1 102 166,10Kč
Příjmy celkem 3 593 031,78Kč
Výdaje Běžné 2 176 462,01Kč
Kapitálové 224 705,00Kč
Financování 1 071 663,75Kč
Výdaje celkem
3 472 830,76Kč
Stav finančních prostředků k 31.5.2013 činil 347 021,83Kč
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B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy –
Přijaté dotace zvýšit z
1 161 520,00K
Příjmy celkem
6 406 646,10Kč
VýdajeFinancování - / zapojení kontok. účtu /
Výdaje celkem
6 406 646,10Kč

na

1 174 416,10Kč

935 626,10Kč

2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 31.5.2013 viz příloha 2
Hlasovali pro 9 proti 0 zdrželi se hlasování 0.
2b) OZ schvaluje rozpočtové zěny č.2 v rozpočtu obce na rok 2013 viz. příloha č. 3
Hlasovali:

pro 15

proti

0

zdrželi se hlasování 0.

3. Závěrečný účet obce za rok 2012.
Pavlína VitáskováPříjmy –
Daňové – 4 876 938,01Kč
Nedaňové - 729 417,43Kč
Kapitálové - 22 770,00Kč
Dotace 4 534 299,07Kč
Příjmy celkem
10 163 424,51Kč
Výdaje Běžné 7 152 917,43Kč
Kapitálové - 4 697 592,20Kč
Výdaje celkem
11 850 509,63Kč
Dílčí přezkum hospodaření obce byl proveden dne 30.10.2012 a závěrečné
přezkoumání dne 22.5.2013 za období roku 2012. Předmětem přezkoumání jsou podle
§ 2odst.1 zákona č.420/2004Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást
závěrečného účtu podle § 17 odst. 2a3 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlevh územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a to
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se
rozpočtových prostředků
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí.
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
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Viz. příloha 4.

3a) Zastupitelstvo obce Děhylov schvaluje závěrečný účet obce Děhylov za rok 2012
s vyjádřením souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasovali pro 9

0 zdrželi se hlasování 0

proti

3b/ Zastupitelstvo obce Děhylov vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Děhylov, č.j. O/22/2013 za rok 2012.

Hlasovali pro 9

proti 0

zdrželi se hlasování 0

3c/ Zastupitelstvo obce Děhylov schválilo v souladu s §84, odst. (2), písm. b), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku obce Děhylov, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012.
Hlasovali pro 9 proti 0 zdrželi se hlasování 0
4. Závěrečný účet Mikroregionu Hlučínsko za rok 2012.
Ing.Krchňák
Veškeré podklady k výše uvedenému bodu byly předány členům zastupitelstva obce.
Závěrečný účet za rok 2012
Příjmy - 972 860,20Kč
Výdaje - 268 747,00Kč
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2012 činil
704 113,20Kč
Viz. přílohy 5
Ing.Víteček- dotaz na příspěvek Obvodnímu odd. PČR Hlučín ve výši 40 000,00Kč
Opověděl starosta-zjistí na Mikroregionu Hlučínska.
OZ o tomto bodu nehlasovala.
5. Různé a diskuze.
Ing.Krchňák- od začátku roku obec realizovala nákup pozemku u cyklostezsky, nákup
Vari traktorku pro potřeby obce, provedla kácení rizikových stromů opravila pamětní
desku na ZŠ Děhylov a ukradila dokumentaci k opravě mostku na ulici Ke Koupališti.
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Probíhá nákup radaru k ZŠ Děhylov a zlepšení osvětlení přechodu u ZŠ D2hylov.
Plánováno do konce roku je oprava chodníku k ČD / dolní část obce ulice Porubská/ a
nákup vozidla pro jednotku SDH Děhylov.
Mgr.Kozubíková- kdo provede opravu povrchu chodníku k ČD
Odpověděl starosta- obec dodá dlažbu a SMVaK tuto dlažbu položí. Zatím probíhá
stavební řízení.
Ing.Pchálková-radar na ulici Porubská nefunguje.
Odpověděl starosta- firma OREM, která dodala tento radar provede opravu radaru.
ing.Dvořáček-měření rychlosti na ulici Zemědělská.
Odpověděl starosta- Policie ČR nemá místo, kde by prováděla měření rychlosti na této
ulici. Znovu se osloví zástupced Policie ČR na toto měření.
Mgr.Kozubíková-zkompletizovat místa na kontejnery pro separovaný sběr.
Odpověděl starosta- p.Chalupa zástupce OZO Ostrava přijímá připomínky občanů na
separovaný sběr.
Mgr.Kozubíková-pes majitele pana Sidona je v uboženém stavu-oslovot majitele psa.
Opověděl místostarosta- pan Sidon má psa volně puštěného a nikdo se nedostane ke
dveřím na plotě není ani zvonek. Majitel se upozorní písemně. Dále je možné se poradit s
veterinářem panem Gilarem nebo se Státní veterinární správou zda se jedná o týraní psa.
OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Hlasovali pro 9 proti 0 zdrželi se hlasování 0
Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Monika Pchálková ……………………………

Starosta:

……………………………

Ing.Jarmila Tyralová

……………………………

Ing. Jiří Krchňák

……………………………
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