Zápis
z 17. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 16. prosince 2013 v 17.00 hod.
v sále kulturního domu Děhylov.
Přítomno:

11 členů zastupitelstva obce
2 občané obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2. a. Zpráva o hospodaření obce do XI/2013
2b. Projednání rozpočtových změn v roce 2013
3. Rozpočet na rok 2014
4. Prodej pozemku
5. Změna regulative Územního plánu obce
6. Dodatek č. 5 Smlouvy
7.

Různé, 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 Ing.Jarmila Tyralová
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr.Jarmila Kozubíková a Ing.Roman Vitásek
Návrhová komise byla schválena 11 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 16. 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.Tyralová konstatovala, že rada obce se sešla od minulého zasedání OZ celkem 4x a
zabývala se mimo běžné agendy následujícími činnostmi:
- ukončené stavby:
Rekonstrukce chodníku podél ulice Porubská směrem k nádraží ČD
Oprava místní komunikace ul. Postranní
- zahájeny práce na realizaci projektu obce Protipovodňová opatření pro obec Děhylov
- byl zakoupen pro potřeby SDH vůz Ford Transit
-provedena oprava plotu v přední části zahrady MŠ
Viz. příloha 1)
Ing.Roman Vitásek-oprava místní komunikace Postranní.
Odpověděl starosta- výsev trávníku, mezi obrubníky doplnit beton. Obrubníky z druhé strany
komunikace si majitelé RD upraví sami – příjezd k RD.
Jaroslav Tomáš – protipovodňová opatření-termín ukončení
Odpověděl starosta- ukončení akce je k 31.5.2014
Jaroslav Tomáš-vozidlo pro SDH Ford Transit-zda splňuje požadavky hasičů
Odpověděl starosta- pro zásahové družstvo toto vozidlo požadavky splňuje.
Miroslav Chyla – na vozidle Ford Transit bude do konce týdne připevněna zahrádka – nosič
na savice + žebřík. Dále bude proveden polep vozidla červenou barvou do 5.1.2014. Na
vozidle jsou namontovány majáky.
Staré vozidle AVIA nelze nikde zaparkovat, při jednání s pane ing.Šeděnkou bylo sděleno, že
v halách Agroproduktivy je uskladněno oblí a kombajny.
JUDr. Hanák poděkoval jménem TJ Sokol Děhylov za poskytnutý finanční příspěvek pro
děti.
Markéta Hrdinová- za klub důchodců – zda také rada obce přispěje finanční částkou.
Odpověděl starosta- rada obce promíjí nájem sálu KD, také tuto připomínku bude rada obce
projednávat.
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.
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2. Plnění rozpočtu obce k 30.11. 2013 a rozpočtové změny.
Informaci podala P. Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy –
Daňové –
5 769 361,08Kč
Nedaňové 621 989,66Kč
Kapitálové 0,00Kč
Dotace 1 432 520,10Kč
Příjmy celkem 7 823 870,84Kč
Výdaje Běžné 5 659 083,91Kč
Kapitálové 390 637,10Kč
Financování - 235 932,56Kč
Splátky přijatých půjčených prostředků / KTK/ 1 965 358,70Kč
Výdaje celkem
6 049 721,01Kč
Stav finančních prostředků k 30.11.2013 činil 93 575,70Kč
Viz.příloha

Ing.Krchňák starosta obce podal doporučil uhradit ½ částky faktury na opravu MK ulice
Postranní tj. 250 000,00Kč, další platba leden 2014, po opravách doplatí zbývající částku až
30.4.2014.
2a/ Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 30.11.2013 viz
příloha 2
Hlasovali pro 11

proti 0 zdrželi se hlasování 0

B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy –
Daňové příjmyzvýšit z
5 701 230,00Kč
Nedaňové příjmy- snížitt z
761 000,00Kč
Přijaté dotace zvýšit z
1 190 509,10Kč
Příjmy celkem
8 057 750,10Kč
VýdajeBěžné výdaje - zvýšit z 5 773 020,00Kč
Kapitálové výdaje - snížit z 500 000,00Kč

na
na

Financování - / zapojení kontok. účtu /
- splátka kontokorentu
Výdaje + financování celkem
8 461 577,00Kč
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na
na
na

6 154 230,00Kč
691 000,00Kč
1 212 520,10Kč

6 061 577,00Kč
400 000,00Kč
- 403 826,90Kč
2 000 000,00Kč

2b/ Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny č.4 v rozpočtu obce na rok 2013, viz
příloha 2,
Hlasovali pro

11

proti 0 zdrželi se hlasování 0

3. Rozpočet na rok 2014
Ing.KrchňákPříjmy –
Daňové –
6 000 000,00Kč
Nedaňové 721 000,00Kč
Kapitálové 0,00Kč
Dotace 2 045 191,00Kč
Příjmy celkem 8 766 191,00Kč
Výdaje Běžné 5 795 000,00Kč
Kapitálové 2 277 735,00Kč
Financování - 300 000,00
Splátky přijatých půjčených prostředků / KTK/ 393 456,00Kč
Výdaje celkem
8 766 91,00Kč
Viz. příloha 3
Ing.Vitásek – oprava vodovodního řádu v budově OÚ, zda by nepomohlo tryskání
vodovodních trubek v budově.
Místostarosta upozornil, že trubky jsou z pozinku.
Starosta zjistí zda se trykání trubek dá provést u průměru vodovodních trubek.
Hlasovali pro 11 proti 0 zdrželi se hlasování 0

4. Prodej pozemku
Ing.Krchňák- seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. 2080/13-4766 a znaleckým posudkem
č. 2013/454 o ceně nemovitostí pozemků p.č. 663/27 a 678/2 k.ú.Děhylov. Kupní cena výše
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uvedených pozemků je ve výši 15 970,00Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Viz. příloha 4
Hlasovali pro 11 proti 0 zdrželi se hlasování 0
17,45hodin se ze zasedání zastupitelstva obce omluvil ing.Roman Vitásek. Do návrhové komise
byla za ing.Vitáska ustanovena Markéta Hrdinová.

5. Změna regulativu Územního plánu obce
Ing.KrchňákSeznámil přítomné členy zastupitelstva obce Děhylov o změně textové části územního plánu
obce Děhylov, v části SV Plochy smíšeného území obytného venkovského, oddíl Podmínky
prostorového uspořádání na str. 18 textu, viz příloha 5, a to takto:
Ruší text :
Minimální velikost pozemku v nově vymezených zastavitelných plochách : 900 m²
Minimální velikost pozemku v současně zastavěném území obce 800 m².
Konec úpravy.
Viz. příloha 5.
Mgr.Kozubíková – jsem proti zrušení limitu. Limit by měl být určen. Rovněž p.Tomáš byl
proti zrušení upozornil, že limit by měl být určen v m2.
Markéta Hrdinová- jedná se také o sousedy, aby nebyli stavbou ohroženi .
17,50hodin se ze zasedání zastupitelstva obce omluvil Jaroslav Tomáš.
JUDr. Hanák – aby nedošlo k prodeji pozemků develeperské firmě, která pak pozemky prodá v
menší výměře m2 a může vzniknout satelitní městečko.

Miroslav Chyla-stavebník může požádat obec o stavební vyjímku, který má pozemek menší
než je uvedeno v Územním plánu obce.
Bod 5. Jednání o změně regulativu Územního plánu byl zrušen z jednání.
Petr Křístek se dostavil na zasedání zastupitelstva obce v 18hodin.
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Hlasovali pro 10 proti 0 zdrželi se hlasování 0

6. Dodatek č. 5 Smlouvy
Ing.KrchňákZastupitelstvo obce Děhylov bylo seznámeno se znění dodatku č.5 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev.č. 01484/2008/ŽPZ .
Viz. příloha 6.
Hlasovali pro 10 proti 0 zdrželi se hlasování 0

7. Různé, diskuse, závěr
Josef Obdržálek-rozbité chodníky na ulici Výstavní z důvodů stavební výstavby.
Odpověděl starosta – obec nepodepíše kolaudační rozhodnutí, až po opravě a uvedení do
původného stavu – jedná se o vodu a kanalizaci.
Josef Obdržálek – cesta K močidlům je zanesena stavebním odpadem-polystyrénem a
igelitem.
Odpověděl starosta – stav cesty K močidlům byl projednán s firmou, která prováděla výkop
pro uložení sítí. Co se týká polysterénu a igelitů, znovu bude firma upozorněna, aby
stavebníci po sobě uklízeli.
Starosta obce pozval přítomné do sálu kulturního domu na tradiční setkání dne 31.12.2013.
Oldřich Lazar – výstavba a parkování na chodnících jde vyřešit rozhovorem. Za stavbu
zodpovídá stavební dozor, který je třeba upozornit. Pokud stavební dozor toto neakceptuje
jsou na řadě sankce.
Odpověděl starosta – stavební dozor byl upozorněn. Konkrétní připomínky budou předány
písemně.
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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:

Ing.Monika Pchálková ……………………………

Starosta:

……………………………

Ing.Jarmila Tyralová

……………………………

Ing. Jiří Krchňák

……………………………
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