Zápis
z 16. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 21. října 2013 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ

Děhylov.
Přítomno:

10 členů zastupitelstva obce
0 občanů obce

Program zasedání:
1. Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko
2.Diskuse,závěr
Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce Oldřich Slavík. Konstatoval, že jednání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 10 členů ZO a že zasedání je schopno
se právoplatně usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 10 přítomnými členy OZ.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková.
Ověřovatelé zápisu byli určeni Markéta Hrdinová a Marcela Červencová.
Do návrhové komise byli zvoleni ing.Monika Pchálková a Ing.Roman Vitásek
Návrhová komise byla schválena 110hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 15. 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. Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko.
Informaci podal místatostarosta Slavík. Z důvodů nabytí nové účinnosti vyhlášky Ministerstva
financí č. 220/2013Sb.. Ve stanovách „ Svazku obcí mikroregionu Hlučínska se mění texty
viz. příloha 1.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke stanovám Svazku mikroregionu Hlučínsko.
Hlasovali:

pro

10

proti 0

zdrželi se hlasování 0.

2. Diskuze, závěr
Oldřich Slavík
- informoval o pracích na chodníku v dolní části obce. Na části chodníku jsou položeny
obrubníky, ukončení chodníku budou obrubníky sníženy pro jednoduchý nájezd na tento
chodník. Použité dlaždice jsou připraveny na paletách k odvozu pro občany, kteří si tyto
dlaždice objednali.
- místní komunikace Postranní- firma Mičulka dnes tj.21.10.2013 převzal staveniště, stavební
dozor za obec provádí ing.Opršal.
Pí.Hrdinová – cena zámkové dlažby / chodník v dolní části obce/.
Odpověděl p.Tomáš – rozdíl v ceně za m2 dlažby byl minimální.

OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Hlasovali pro 10 proti 0 zdrželi se hlasování 0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

……………………………

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Červencová

……………………………

Místostarosta:

Markéta Hrdinová

……………………………

Oldřich Slavík

……………………………
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