Zápis
z 19. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 25. června 2014 v 17.00 hod.
v KD Děhylov.
Přítomno:

12 členů zastupitelstva obce v 17,50hodin + 1 = 13členů
12 občanů obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2a. Zpráva o hospodaření obce do 10.6.2014
2b. Projednání rozpočtových změn č. 1 v roce 2014
3. Schválení závěrečného účtu obce 2013
4. Záměr prodeje pozemku, místo: za přejezdem ČD, k Loděnici
viz.snímek
5. Věcná břemena
6. Název ulice
7. Počet členů nového zastupitelstva obce
8. Různé, diskuze,závěr
Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 12 členů ZO a že zasedání je
schopno se právoplatně usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program jednání byl schválen.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková.
Ověřovatelé zápisu byli určeni ing. Monika Pchálková a Bohuslav Slavík.
Do návrhové komise byli zvoleni Mgr.Jarmila Kozubíková a ing.Roman Vitásek.
Návrhová komise byla schválena 12 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
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Zápis z 18. 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. J. Tyralová konstatovala, že rada obce se sešla od minulého zasedání OZ celkem
4x a zabývala se následujícími činnostmi:
- projednání průběhu realizace 1. Části projektu Povodňové úpravy v obci Děhylovzkušební vysíláni obecního rozhlasu
- projednáním projekční a stavební přípravy chystaných staveb – obnova chodníků a
vynucené investice Chodníková rampa na Žižkově
-byla provedena kontrola hospodaření ZŠ Děhylov za rok 2013
Viz. příloha 1)
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období viz. příloha č. 1

Hlasovali:

proti 0

pro 12

zdrželi se hlasování 0.

2. Plnění rozpočtu obce k 10. 6. 2014 a rozpočtové změny.
Informaci podala P. Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy –
Daňové –
Nedaňové Kapitálové Dotace -

2 778 796,16Kč
244 511,02Kč
15 970,00Kč
1 882 450,60Kč

Příjmy celkem po konsolidaci 4 921 727,78Kč
Výdaje Běžné -

2 464 667,57Kč

Kapitálové -

2 134 535,00Kč

Financování -

0,00Kč
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Výdaje celkem po konsolidaci

4 599 202,57Kč

Stav finančních prostředků k 10.6.2014 činil 171 653,50Kč
B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy –
Příjmy –
Daňové –

zvýši z 6 000 000,00Kč

na 6 200 000,00Kč

Nedaňové -

zvýši z 721 000,00Kč

na 763 590,00Kč

Kapitálové -

zvýši z

na

Dotace -

zvýši z 2 045 191,00Kč

0,00Kč

15 970,00Kč

na 2 097 451,00Kč

Příjmy celkem zvýšení z 8 766 191,00 na 9 077 011,00Kč
VýdajeVýdaje Běžné -

zvýši z 5 795 000,00Kč

Kapitálové -

0,00Kč

Financování -

0,00Kč

Výdaje celkem

na 6 799 276,00Kč

zvýšení z 8 766 191,00 na 9 077 011,00Kč

Slavík B.- kdy obec počítá s opravou místní komunikace Starý kopec
Odpověděl starosta – sjezd z komunikace Porubská na ulici Starý kopec je řešen
zámkovou dlažbou. V části MK Starý kopec bude proveden kamerový průzkum
kanalizace.
2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 10.6.2014 viz příloha 2
Hlasovali pro 12 proti 0 zdrželi se hlasování 0.
2b) OZ schvaluje rozpočtové změny č.1 v rozpočtu obce na rok 2014 viz. příloha č. 3

Hlasovali:

pro 12

proti

0
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zdrželi se hlasování 0.

3. Závěrečný účet obce za rok 2013.
Pavlína VitáskováPříjmy –
Daňové –

6 434 798,19Kč

Nedaňové -

672 327,39Kč

Kapitálové Dotace -

0,00Kč
1 487 589,10Kč

Příjmy celkem

8 594 714,68Kč

Konsolidace příjmů 270 000,00Kč
Příjmy celkem po konsolidaci 8 324 714,68Kč
Výdaje Běžné -

6 441 590,60Kč

Kapitálové -

387 489,10Kč

Výdaje celkem

6 829 079,70Kč

Konsolidace výdajů 270 000,00Kč
Výdaje celkem po konsolidaci

6 559 079,70Kč

Dílčí přezkum hospodaření obce byl proveden dne 5.11.2013 a závěrečné
přezkoumání dne 20.5.2014 za období roku 2013. 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
pravidlech 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
Viz. příloha 4.
3a) Zastupitelstvo obce Děhylov schválilo v souladu s §84, odst. (2), písm. b) zákona
č. 128/2000Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku obce Děhylov, IČ: 00635464, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013. viz.
příloha 3a.
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Hlasovali pro 12

0 zdrželi se hlasování 0

proti

3b) Zastupitelstvo obce Děhylov schválilo závěrečný účet obce Děhylov za rok 2013
s vyjádřením souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. viz. příloha 3b.

Hlasovali pro 12

0 zdrželi se hlasování 0

proti

3c/ Zastupitelstvo obce Děhylov vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Děhylov, IČ 00635464 za rok 2013. viz. příloha 3c.

Hlasovali pro 12

proti 0

zdrželi se hlasování 0

4. Záměr prodeje pozemku, místo: za přejezdem ČD, k Loděnici viz.snímek
Ing.KrchňákJedná se o pozemek p.č. 722 k.ú.Děhylov o výměře cca 8m2. Geometrický plán zajistí
kupující.
Viz. příloha 4

Hlasovali pro 12

proti 0

zdrželi se hlasování 0

5. Věcná břemena.
a/ Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-8013820/VB002, mezi obci Děhylov a
ČEZ Distribuce – nadzemní vedení NN na pozemku p.č. 522k.ú.Děhylov
5a/ OZ schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IP 28013820/VB002
mezi obcí Děhylov a ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8 nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc. č. 522, ostatní
plocha viz příloha 5a a pověřuje starostu jejím podpisem

Hlasovali pro 12 proti 0
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zdrželi se hlasování 0

b/ Smlouva o o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Děhylov a Lesy ČR
tento bod byl stažen s jednání zastupitelstva obce.
c/ Smlouva mezi obcí Děhylov a ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene č. IV-128008024/1 Děhylov, Ke Koupališti, rozšíření NN
5c/ OZ schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-8008024/1 Děhylov, Ke
koupališti, rozš. kNN mezi obcí Děhylov a ČEZ Distribuce, Děčín Teplická 874/8 viz
příloha 5c a pověřuje starostu jejím podpisem

Hlasovali pro 12

proti 0 zdrželi se hlasování 0

d/ Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu č. IV-12-8009092/VB001, Děhylov, Výstavní, 2.etapa, posílení
vNN mezi obcí Děhylov a ČEZ Distribuce
ing.Víteček – kdy cesta bude uvedena do původního stavu.
Odpověděl starosta – fa. Albreko vypsala výběrové řízení na úpravu této cesty.
5d/ OZ schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8009092/VB001, Děhylov, Výstavní,2.etapa,
posílení vNN
mezi obcí Děhylov a ČEZ Distribuce, Děčín Teplická 874/8 viz příloha 5d a pověřuje
starostu jejím podpisem

Hlasovali pro 12

proti

0 zdrželi se hlasování 0

e/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o zřízení, užívání, oprav a
nezbytné údržby přípojky vodovodu na p.č. 860, 861 mezi obcí Děhylov a Jiří Siefert
a Lenka Nunvářová, Ostrava Poruba.
Pí.Hrdinová M.-bude proveden protlak pod silnicí k napojení vodovodní přípojky.
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Odpověděl starosta – ano vodovodní přípojka bude vedena protlakem.
5e/ OZ schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o zřízení,
užívání, oprav a nezbytné údržby přípojky vodovodu na p.č. 860, 861 mezi obcí
Děhylov a Jiří Siefert a Lenka Nunvářová, oba bytem Pustkovecká 87/88, Ostrava
708 00, viz příloha 5e a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasovali pro 12 proti

0

zdrželi se hlasování

0

6. Název ulice.
Tento bod byl přesunut na 20. zasedání zastupitelstva obce.

7. Počet členů nového zastupitelstva obce.
Rada obce navrhuje aby počet členů zastupitelstva obce ve volebním období 20142014 byl 15.
7/ OZ schvaluje počet členů zastupitelstva obce Děhylov ve volebním období 2014 -2018
na 15 členů
Hlasovali pro 12 proti 0 zdrželi se hlasování 0

8. Různé, diskuze, závěr.
Ing.Krchňák-ulice Nová
Obec požádá Ing.Hilschera o finanční výpočet, kolik bylo proinvestováno na
vybudování ulice Nová k červnu 2014.
p.Horák – bydlím zde již 14let, vznikl záměr obce o vybudování nových rodinných
domů, pozemky jsme uvolnili na vybudování nové komunikace-jedná se o povrch, aby
cesta nebyla prašná. Všichni máme zájem vyřešit stav této komunikace. Toto je můj
názor a požadavek.
Odpověděl ing.Víteček – v podobné situaci jsou v obci i jiné místní komunikace. Vše
je o penězích obce. Vy a další 3 rodiny jste opravdu v situaci jiné, než občané, kteří
uzavřeli smlouvu o budoucí smlouvě / jedná se o Sružení /.viz.příloha.
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Ing.Hilscher – položit si otázku, zda se budeme vracet zpět nebo budeme řešit problém
v dnešní době.Pozemek jsem koupil již od jiného majitele a ne od fa. Venel. Sdružení
vzniklo, aby byla vybudována komunikace. V komunikaci ul. Nová byla vybudována
kanalizace, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení,.
Ing.Vitásek R.- zda je pozemek obecní.
Odpověděl starosta – pozemek byl převeden na obec z důvodů žádosti o dotaci na
vybudování této komunikace. Bohužel dotační titul se nevztahoval na tuto cestu.
JUDr. Hanák – občané z ulice Nová utvořili sdružení, aby Fa. Venel provedla
vybudování místní komunikace.
Odpověděl starosta – tento problém byl již dříve diskutován s občany ulice Nová.
p.Horák - my jako občané nemůžeme stavět na jiném pozemku. Stavební povolení
bylo vydáno, ale cesta není ještě vybudována. Není ani vyjmuta ze Zemědělského
půdního fondu. Jsme ochotni i finančně přispět na vybudování této cesty.
Odpověděl starosta – obec požádá o stavební povolení.
Občané ulice Nová – Fa. Venel byla kontaktována, při osobní schůzce občané ulice
Nová nebyli vpuštěni do firmy.
p.Laryš – jsme ochotni se domluvit a najít rozumné řešení.
Ing.Vitásek R. – pokud bude vydáno stavební povolení je třeba provést nějaké právní
kroky s fa. Venel.
Odpověděl starosta – u fa. Venel nemůžeme nechat tento stav jen tak. Tuto místní
komunikaci bude obec řešit, také obec musí řešit i jiné místní komunikace, např. Starý
kopec.
JUDr. Hanák – navrhuje, aby Rada obce jednala s občany ulice Nová.
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p.Laryš – občané, kteří na ulici Nová bydlí, již závazek na vybudování komunikace již
nesplní. Proto žádáme, aby obec finančně přispěla, a my občané také finančně
přispějeme na vybudování této cesty.
p.Tomáš – oprava ulice Nová by stála cca 660 000,-Kč.
p.Chyla – obec se snažila vyjít vztříc občanům – dotace.
p.Laryš- dotační programy umožnily stavby rodinných domů – obec toto neřešila.
Mgr.Kozubíková – určit termín jednání s občany ulice Nová.
Odpověděl starosta – schůzka se zástupci ulice Nová se uskuteční 30.6.2014
v 16,00hodin na Obecním úřadě – p.Ing.Hilscher, p.Horák a p. Laryš.
Mgr.Kozubíková – je potřeba opravit schody z ulice Nová na autobusovou zastávku.
Ing.Vitásek – oprava obrubníku ulice Zemědělská
Odpověděl starosta – výměna obrubníku na této komunikaci je prováděná pracovníky
OÚ.
Mgr.Kozubíková – zda se nové chodníky budou zasypávat pískem. U RD pana Chyly
vyměnit poničené dlaždice.
p.Hrdinová – u pí.Mikolajkkové jsou vzrostlé jehličnany, větve sahají až do chodníku.
Upozornit občany na ořez v Děhylovském zpravodaji.
Zapsat do usnesení zastupitelstva obce – schůzka s občany ulice Nová 30.6.2014 na
OÚ Děhylov a na příštím zastupitelstvu obce předložit návrh rozpočtu na ulici Nová,
ulice Starý kopec na rok 2015. Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce.
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8/ OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Hlasovali pro 12 proti 0 zdrželi se hlasování 0
9/ OZ ukládá starostovi a obecní radě předložit na příští jednání zastupitelstva seznam
investičních akcí na rok 2015 včetně finančního vyjádření
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Monika Pchálková ……………………………

Starosta:

……………………………

Bohuslav Slavík

……………………………

Ing. Jiří Krchňák

……………………………
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