Zápis
z 15. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 25. září 2013 v 17.00 hod.
v KD Děhylov.
Přítomno:

11 členů zastupitelstva obce
1 občan obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2a. Zpráva o hospodaření obce do VIII/2013
2b. Projednání rozpočtových změn v roce 2013
3. Smlouva o zřízení věcného břemene
4. Různé
5.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.
Program zasedání byl schválen všemi 11 přítomnými členy OZ.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková.
Ověřovatelé zápisu byli určeni Ing.Monika Pchálková a pan Bohuslav Slavík
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr.Jarmila Kozubíková a Ing.Roman Vitásek
Návrhová komise byla schválena 11 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 14. 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.

1. Zpráva o činnosti obecní rady.
Ing.Tyralová konstatovala, že rada obce se sešla od minulého zasedání OZ celkem 4x a
zabývala se mimo běžné agendy následujícími činnostmi:
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- ze strany Regionální rady MS bylo vyhověno žádosti obce o posunutí termínu realizace
stavby – nájezdová rampa
- obec požádala o zvýšení počtu odběrních míst odpadních vod z 3 na 6. Žádost obce je
projednávána na Povodí Odry a Českých lesích, následně na vodoprávním odboru Městského
úřadu Hlučín
Bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci vodovodního řádu v dolní části obce
financováno SMVaK. Obec s vybranou firmou projednala s tím související rekonstrukci
chodníku.
- s podnikem Lesy ČR a občany ulice U Potoka se obec účastnila na projednávání záměru
Lesů na vybudování protipovodňových opatření na Děhylovském potoku v této lokalitě
- obec obdržela rozhodnutí o přidělení dotace na realizaci Protipovodňových opatření pro
obec Děhylov. Součástí projektu je i zhotovení Digitálního povodňového plánu.
Viz. příloha 1)
Ing.Roman Vitásek-oprava oplocení u MŠ Děhylov, zda je prováděna svépomocně.
Odpověděl starosta- ano, nabídky, které obec obdržela od stavebních firem byly předražené a
proto oprava byla provedena zaměstnanci obce.

OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období viz. příloha č. 1
Hlasovali:

pro

11

proti 0

zdrželi se hlasování 0.

2. Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2013 a rozpočtové změny.
Informaci podala P. Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy –
Daňové –
4 345 302,21Kč
Nedaňové 207 582,38Kč
Kapitálové 0,00Kč
Dotace 1 159 384,10Kč
Příjmy celkem 5 712 268,69Kč
Výdaje Běžné 3 411 992,70Kč
Kapitálové 290 637,10Kč
Financování - 54 429,12Kč
Splátky přijatých půjčených prostředků / KTK/ 1 965 358,70Kč
Výdaje celkem
5 772 417,62Kč
Stav finančních prostředků k 31.8.2013 činil 147 561,32Kč
V 17,25hodin se dostavil na jednání zastupitelstva obce Jaroslav Tomáš.
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B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy –
Daňové příjmyzvýšit z
4 511 230,00Kč
Nedaňové příjmy- zvýšit
z
721 000,00Kč
Přijaté dotace zvýšit z
1 174 416,10Kč
Příjmy celkem
7 652 739,10Kč
VýdajeBěžné výdaje - zvýšit z 4 971 020,00Kč
na
Financování - / zapojení kontok. účtu /
- splátka kontokorentu
Výdaje + financování celkem
8 273 020,00Kč

na
na
na

5 701 230,00Kč
761 000,00Kč
1 190 509,10Kč

5 773 020,00Kč
- 620 280,90Kč
2 000 000,00Kč

Ing.Krchňák podal vysvětlení k daňovým příjmům obce jak se plní od začátku roku.
Konstatoval, že dle rozpočtového určení daní obcí MF jsou daňové příjmy plněny cca na
66%.
Viz.příloha
Ing.Roman Vitásek-zda je možnost nahlédnout do projektové dokumentace místní
komunikace ul Postranní.
Odpověděl starosta- ano, místní komunikace Postranní bude opravena od místní komunikace
Ke Koupališti k hranici rodinného domu manželů Ellerových.
Ing.Roman Vitásek- zda bude výběrové řízení
Odpověděl starosta-jedná se o opravu komunikace a výběrové řízení nebude vyhlášeno. Ulice
Postranní se zvýší cca o 10cm.
Ing.Roman Vitásek-chodník v dolní části obce, kde se provádí rekonstrukce vodovodního
řádu, zda se budou měnit i obrubníky.
Odpověděl starosta-opravu chodníku provádí dva investoři-SmVaK provádí rekonstrukci
vodovodního řádu, obec Děhylov financuje odstranění obrubníků, dlažby + nové položení
obrubníků a dlažby.
JUDr. Mario Hanák-kdy se zaplatí faktura za pokládku dlažby.
Odpověděl starosta- nové položení dlažby včetně obrubníků obec uhradí z daňových příjmů.
JUDr.Hanák-oprava ulice Postranní, zda bude hrazena z kontokorentu obce.
Odpověděl starosta-ano, obec na tuto opravu použije kontokorentní účet.
Ing.Roman Vitásek-zda obec uvažuje o dalších investicích v následujícím roce.
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Odpověděl starosta-obec uvažuje o opravě chodníku od p.Petrušky až k ulici U Potoka.
Zároveň vyzval přítomné členy ZO, aby přednesli své návrhy a připomínky, co se týká
investic ,na příštím zasedání zastupitelstva obce.
Mgr.Jarmila Kozubíková-proč se opravují chodníky, když není opravena obecní kanalizace.
Odpověděl starosta-obecní kanalizace se v obci nebude opravovat.
Markéta Hrdinová-chodníky je vhodné opravit jen v úsecích, které nejsou dotčeny kanalizaci.
Mgr.Jarmila Kozubíková-provést sondu v obecní kanalizaci
Odpověděl starosta-podle plnění daňových příjmů obec zajistí provedení kameré sondy
v obecní kanalizaci.
Ing.Roman Vitásek- oprava ulice Postranní, zda se neobjeví vícepráce.
Odpověděl starosta-firmy obdržely slepý rozpočet + provedené zkoušky únosnosti.
Starosta obce vyzval přítomné členy zastupitelstva obce, zda ulici Postranní opravit a zapojit
kontokorent.
Přítomní členové zastupitelstva obce souhlasili s provedením opravy této ulice. Slavík
Bohuslav upozornil, že občanům na této ulici se oprava slibuje cca 20let.

2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 31.8.2013 viz příloha 2
Hlasovali: pro 11 proti 0 zdrželi se hlasování 0.
2b) OZ schvaluje rozpočtové zěny č.3 v rozpočtu obce na rok 2013 viz. příloha č. 3
Hlasovali: pro

12 proti

0 zdrželi se hlasování 0.

3. Smlouva o zřízení věcného břemene.
Ing.Krchňák-Smlouva č. GIS-815/VB o zřízení věcného břemene mezi obci Děhylov a SMP
Net, s.r.o. a RWE GasNet, s.r.o. Jedná se o výstavbu inženýrských sítí,Děhylov SO 02
plynovodní řád.
Viz.příloha
3/ OZ schvaluje Smlouvu č. GIS – 815/VB o zřízení věcného břemene na zřízení
plynárenského zařízení „Výstavba inženýrských sítí Děhylov, SO 02 , plynovodní řád“, na p.č
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820 k.ú Děhylov, obec Děhylov, mezi obcí Děhylov, Výstavní 17 a RWE GasNet s.r.o.,
Klišská 940, 401 17 Ústí na d Labem, a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Hlasovali pro 12 proti 0 zdrželi se hlasování 0

Ing.Roman Vitásek-oprava rozbité vozovky ulice Výstavní
Odpověděl starosta- novostavba rodinného domu v tomto úseku není ještě dokončena.
Poukončení stavebních prací vyzve se majitel, aby vozovku v ucedeném úseku dal do
původního stavu.

4. Různé
A/ obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory
OPŽP akceptační číslo 11097151. Protipovodňová opatření pro obec Děhylov.
Viz.příloha.
4a/

Zastupitelstvo obce Děhylov bere na vědomí doručení Rozhodnutí o poskytnutí

dotace a návrh Smlouvy o poskytnutí podpory k projektu obce Protipovodňová opatření pro
obec Děhylov, dotované z Operačního programu životního prostředí.
Zastupitelstvo obce Děhylov schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace a
pověřuje starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí podpory k projektu obce Protipovodňová
opatření pro obec Děhylov, dotované z Operačního programu životního prostředí.
Hlasovali pro 12 proti 0 zdrželi se hlasování 0

B/Ing.Krchňák tlumočil žádost Městského úřadu Hlučín odbor výstavby s požadavkem zrušit
text na str. 18 územního plánu obce Děhylov. Jedná se o text:
- Minimální velikost pozemku v nově vymezených zastavitelných plochách:900m2
- Maximální velikost pozemku v současně zastavěném území obce 800m2. Konec úpravy.
Starosta obce byl vyzván členy zastupitelstva, aby na odboru výstavby Měst.úřadu Hlučín
zjistil, které obce tento bod územního plánu mají zrušeny. Co to obnáší pro obec, když se
občan rozhodne postavit garáž, chatu, apod. Jakým způsobem je zabezpečeno, aby nedošlo k
zástavbě satelitního městečka. Informaci podá starosta obce na příštím zasedání.

Zastupitelstvo obce o tomto bodu nehlasovalo.
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C/ Dodatek č. 1 ke stanovám “Svazku obcí mikroregoinu Hlučínska”. Ing. Krchňák předal
podklady na zastupitelstvu a omluvil se, že tyto materiály nebyly předány 7dnů před jednáním
zastupitelstva obce, neboď OÚ je obdržel až v pondělí23.9.2013. Jedná se o dodatek, který
upravuje schvalování účetních závěrek dle vyhlášky Ministerstva financí č. 220/2013Sb.
Viz.příloha

Zastupitelstvo obce o tomto bodu nehlasovalo.
Body B a C byly odloženy na prosincové zasedání zastupitelstva obce.
Ing.Pchálková se v 18,20hod. z jednání zastupitelstva omluvila.
D/ Ing.Krchňák - v materiálech jste obdrželi

Závěrečný účet

Svazku obcí

mikroregionu Hlučínska za rok 2012, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Hlučínska a Zprávu o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2012, jehož členem je i obec
Děhylov.
Dotaz pana ing.Vítečka na příspěvek Obvodnímu odd. PČR Hlučín na částku 40 000,00Kč,
opravdu byl poskytnut Policii ČR na pohonné hmoty.
Viz.příloha
4b/ Zastupitelstvo obce Děhylov vzalo na vědomí schválený závěrečný účet Svazku
obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2012. dále vzalo na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Hlučínska,
IČ: 70951047 za rok 2012 a Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2012.
Hlasovali pro 11 proti 0 zdrželi se hlasování 0

5. Diskuse,závěr
Oldřich Slavík – informoval, že použité dlaždice, které budou odstraněny z chodníku bude
obec prodávat 2Kč/kus. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ Děhylov.
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Ing.Roman Vitásek-jak je zabezpečena bezpečnost chodců –oprava chodníku.
Odpověděl starosta- vše si zajišťuje prováděcí firma.
Ing. Jarmila Tyralová- zda nejde přinutit cyklisty, aby využívali cyklostezsku a nejezdili po
frekventované silnici.
Monika Hofferková-značka cyklostezsky není ze strany od Žižkova vidět, neboť je umístěna
za autobusovou zastávkou. Zda je možné tuto Dopravní značku před zastávku MHD PlesnáŽižkov.
Odpověděl starosta-ano, pověří zaměstnance obce aby tato Dopravní značka byla přemístěna.
Mgr.Kozubíková-oprava sociálních zařízení v ZŠ Děhylov.
Odpověděl starosta-obec opravu plánuje na příští rok.Ing.Miroslav Honěk-kontejnery na velkoobjemový odpad, zda by mohly být v příštím roce
přemístěny na komunikaci Ke Koupališti.
Odpověděl starosta-ano, kontejnery budou v příštím roce umístěny na ulici Ke Koupališti.
Ing.Roman Vitásek-pozemek Pod Pazdernou, zda se bude upravovat, nedá se projít směrem
do Dobroslavic.
Odpověděl starosta-ano, po provedené regulaci Lesy ČR bude tento pozemek upraven.
Ing.Miroslav Honěk upozornil, že pozemek Pod Pazdernou se musí 2x ročně posekat, aby
nebujel plevel, který se pak těžko vyhubí.
Jaroslav Tomáš-nabídl starostovi obce, že zjistí cenu zámkové dlažby.
Starosta obce uvítal tuto nabídku a cenu porovná s cenou firmy, která provádí pokládku
dlažby.
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Jaroslav Tomáš
- vyslovil požadavek zda by nebylo možné zápisy z předcházejících jednání zastupitelstva
obce mít k dispozici na každém jednání.
- na ulici Výstavní novostavba RD je porušený chodník, a nachází se zde TOI kabina, která
zasahuje až na chodník.
Odpověděl starosta-ano vím o porušeném chodníku v tomto místě, podmínkou obce je aby
kanalizace, která se nachází pod chodníkem nebyla porušena. Bude se řešit před kolaudací
RD.
Markéta Hrdinová-chodník na ulici Porubská od Mikolajka až po RD Indráčka je značně
znečištěný a zaplevelený.
Odpověděl starosta-pan Hošek byl mnou ústně upozorněn.

OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Hlasovali pro 11 proti 0 zdrželi se hlasování 0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Monika Pchálková ……………………………

Starosta:

……………………………

Bohuslav Slavík

……………………………

Ing. Jiří Krchňák

……………………………

8

