Zápis
z 18. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 26. března 2014 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 II/2014
2b. Projednání rozpočtových změn v roce 2014
3. MAS Hlučínsko
4. Diskuse,závěr
Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. 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 Marcela Červencová a Markéta Hrdinová
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr.Jarmila Kozubíková a Ing.Roman Vitásek
Návrhová komise byla schválena 10 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 17. 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.Víteček konstatoval, že rada obce se sešla od minulého zasedání OZ celkem 5x a
zabývala se následujícími činnostmi:
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- finančním vypořádáním z realizované stavební akce na podzim 2013, tj. oprava ulice
Postranní, oprava chodníku v dolní části obce, nákup vozidla SDH Děhylov
- realizace projektu „ Protipovodňová opatření pro obec Děhylov“, tj. montáž hlásných
zařízení, srážkoměrné stanice
- projednala smlouvu o nájmu kluziště se zájemcem o nájem
- možností instalačních bezpečnostních prvků na zklidnění dopravy přechodu pro chodce u
kluziště
- přípravou projektu na opravu další části chodníku od ulice Skalní podél ulice Porubská až
k Pomníku.
Viz. příloha 1)
Mgr.Kozubíková- co je dojednáno s lidmi okolo kluziště, co se projednalo.
Odpověděl starosta-provede se
napuštění bude výsev ryb.

vybagrování, zpevnění břehů betonovými panely a

po

Ing.Roman Vitásek-zda se kluziště dá napustit z Děhylovského potoka.
Odpověděl starosta- letos kluziště bude napuštěno a to z Děhylovského potoka.
Ing.Vitásek-přechody v obci
Odpověděl starosta- obec obdržela nabídky od firem, které bezpečnost přechodu řešily
rozšířením vozovky.
Odpověď doplnil místostarosta Oldřich Slavík-přímo na místě přechodů byla svolána schůzka
s projektantem, který zašle obci návrhy řešení a potom obec přistoupí k jednání s dopravním
inspektorátem Policie ČR. Zatím je vše v jednání.
Jaroslav Tomáš se dostavil na jednání zastupitelstva obce v 17,15hodin.
JUDr.Hanák- zda není řešení semafor u přechodu.
Odpověděl Ing.Víteček člen rady obce- vše se bude projednávat jak s odborem dopravy, tak
s Policií ČR. Hledají se různé varianty. Policie ČR dopravní inspektorát má výhrady
k umístění semaforu u přechodu pro chodce.
Ing.Vitásek-vodorovné značení na silnici Porubská-kdo dává podnět na obnovu značení.
Odpověděl starosta- opravu vodorovného značení prování Silnice Opava, obec upozorní paní
Kavanovou o provedení zvýraznění tohoto značení.
Mgr.Kozubíková-opravy chodníku, bude se provádět sonda kanalizace v daném opravovaném
úseku?
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Odpověděl starosta-je projednáno s firmou, která bude provádět kamerový systém kanalizace
na ulici Starý kopec. Rovněž se provede kamera v úseku opravovaného chodníku. Projekt
oprav chodníků bude rozdělen do 3 etap. Bude vyhlášeno výběrové řízení.
Ing.Vitásek-dodal, že při opravě chodníku provést také opravu poškozené kanalizace.
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. A. Plnění rozpočtu obce k 28.2.2014.
Informaci podala P. Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy –
Daňové –
1 166 142,26Kč
Nedaňové 147 130,47Kč
Kapitálové 0,00Kč
Dotace 30 550,00Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 1 343 822,73Kč
Výdaje Běžné 938 690,26Kč
Kapitálové 120 000,00Kč
Financování 0,00Kč
Výdaje celkem po konsolidaci
1 058 690,26Kč
Stav finančních prostředků k 28.2.2014 činil 134 260,76Kč
Viz.příloha č.2

2a/ Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 28.2.2014 viz
příloha 2
Hlasovali pro 11

proti 0 zdrželi se hlasování 0

B/ Rozpočtové úpravy:
Ing.Krchňák- navrhl přítomným členům ZO, aby rada obce byla pověřena provedením úpravy
rozpočtu, která by se jednala opravy chodníku, až po výběrovém řízení.
Tento bod jednání byl přesunut na další jednání zastupitelstva obce
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3. MAS Hlučínsko
Ing.Krchňák- jedná se o administrativní změnu členství obce v MAS Hlučínsko z členství v
rámci Mikroregionu na členství obce individuální.
Viz. příloha č.3
Mgr.Kozubíková- přínos pro podnikatelé
Odpověděl starosta- umožní se získání dotace
Markéta Hrdinová- zda se musí zaplatit členský poplatek ve výši 5 000,Kč
Odpověděl starosta- ano obec musí tento členský příspěvek ve výši 5000kč uhradit.
Zastupitelstvo obce Děhylov schvaluje vstup obce do Místní akční skupiny Hlučínsko jako
právoplatného člena s hlasovacím právem ke dni 1.4.2014.
Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas se Strategickým plánem Místní akční skupiny
Hlučínsko, bylo seznámeno se zněním stanov Místní akční skupiny Hlučínsko a zavazuje se
uhradit členské příspěvky za rok 2014.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce ing.Jiřího Krchňáka k zastupování obce v Místní
akční skupině Hlučínsko. Platnost souhlasu územní působnosti zůstává beze změny.
Hlasovali:

pro

10

proti 0

zdrželi se hlasování 1.

4. Diskuse, závěr
Ing.Vitásek- další připravované investiční akce v roce 2014
Odpověděl starosta- dokončuje se Protipovodňová opatření, digitální plán obce bude dokončen do konce srpna
2014.
- obec podala žádost o dotaci na Rekonstrukci traktu sociálního zařízení v ZŠ Děhylov.
Jedná se o dotaci z Moravskoslezského kraje.
Jaroslav Tomáš-chodník v dolní části obce ul. Porubská- úprava terénu. Zemina je nahrnuta
až nad palisady. Při prudkém dešti může dojít ke splavení této zeminy.
Odpověděl starosta- vlastníkem pozemku/svahu/ jsou Lesy ČR. Pracovníci obce provedou
odvoz zeminy a úpravu terénu, pak se provede výsev trávy.
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Jaroslav Tomáš-ulice Výstavní –podnikání pana Osmančíka. V minulém roce bylo sděleno,
že firma se bude stěhovat do prostor Agroproduktivy Děhylov. Do dnešního dne ale řidiči
pořád parkují na chodníku, kde jsou uloženy sítě.
Odpověděl starosta- pan Osmančík bude upozorněn.
Ing.Vitásek-asfalt na chodnících ulice Výstavní je popraskaný, provést jeho opravu vylitím
asfaltu.
Odpověděl starosta- provede se oprava poškozených částí asfaltu na chodnících.
Oldřich Slavík upozornil, že v obci je více míst, kde je potřeba provést opravy asfaltem.
Mgr.Kozubíková-ujíždí komunikace u RD Gilarů, prasklá opěrná zeď.
Odpověděl místaostarosta- upozorní se silnice MSK Opava.
Markéta Hrdinová-aktualizace stránek obce.
Odpověděl starosta- vyzval paní Hrdinovou aby se dostavila do kanceláře OÚ a provede se
výběr a stránky se doplní o aktualizace.
Markéta Hrdinová- kdo vymyslel dárky pro jubilanty-jedná se o hrnky. Bylo by vhodné
zakoupit jiné dárky, stačilo by blahopřání, bonboniéra a kytička, nebo dárkový koš.
Odpověděl místostarosta-v předcházejících letech se jubilantům dávaly dárkové balíčky,
každým rokem, ale zboží zdražovalo a balíčky byly čím dál chudší.
Starosta obce upozornil na podnět od občanů ulice Nová-úprava komunikace.
Předpokládaný rozpočet je cca 600 000Kč. Závazek na financování ulice mají 4 majitelé
rodinných domů. Žádost od občanů je zda se obec bude finančně na úpravě této komunikace
podílet. Rada obce tento problém na svém zasedání probírala. Pozemek je v majetku obce.
Dotační titul na úpravy těchto komunikací nebyl vypsán.
Vyzval přítomné členy, aby si tento problém promysleli a na dalším jednání zastupitelstva
obce dali své návrhy.
Ing.Vitásek-napsat seznam oprav a vytýčit, co je nejdůležitější opravit
Ing.Honěk
-kolik stál přechod na ulici Porubská
-upozornil, že kluziště se nedá napustit. Je nutné provést opravu nápustě k rybníku. Dále
upozornil, že není podepsána nájemní smlouva.
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Odpověděl starosta-kluziště se napouštělo vždy z Děhylovského potoka hadicí. Co se týče
nájemní smlouvy, ta je podepsána.

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:

Marcela Červencová ……………………………

Starosta:

……………………………

Markéta Hrdinová

……………………………

Ing. Jiří Krchňák

……………………………
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