Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 20. prosince 2010 v 18.00 hod.
v KD Děhylov.
Přítomno:

14 členů zastupitelstva obce
2 občané obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2. Plnění rozpočtu za rok 2010 a rozpočtové změny
3. Rozpočet na rok 2011
4. Střednědobý plan sociálních služeb
5. Prodej pozemků
6. Různé
7. Diskuse, závěr

Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 14 členů ZO a že zasedání je
schopno se právoplatně usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 14 přítomnými členy OZ.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková.
Ověřovateli zápisu byli určeni pan Petr Křístek a pan Oldřich Slavík.
Do návrhové komise byli zvoleni paní Monika Hofferková a paní ing. Jarmila
Tyralová.
Návrhová komise byla schválena 14 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
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Zápis z 1. 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. Víteček seznámil přítomné s činností rady obce, která se od minulého zasedání
OZ sešla celkem 3x a zabývala se následujícími činnostmi:
- 1. Etapa revitalizace aleje u řeky Opava-Děhylov
- vyúčtování dotace „ Územní plán obce Děhylov“
- vyúčtování dotace „ Bezpečná obec“
- na Ministerstvo obrany byla předána žádost o dotaci na „ Rekonstrukci pietního
místa u pomníku padlých Děhylov“
- v ZŠ Děhylov byla provedena oprava 3ks vnitřních dveří
Viz. příloha 1)
Zprávu o činnosti Rady obce předávat také členům zastupitelstva obce.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období viz. příloha č. 1

Hlasovali:

pro 14

proti 0

zdrželi se hlasování 0.

2. Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2010 a rozpočtové změny.
Informaci podala P. Vitásková
Příjmy –

6 126 576,75Kč

Výdaje -

5 816 917,83Kč

Stav finančních prostředků k 30.11.2010 činil 505 849,08Kč.
Rozpočtové úpravy:
Příjmy –
Daňové -

snížit z

5 546 200,00Kč

na

5 193 200,00Kč

Nedaňové –

zvýšit z

581 000,00Kč

na

651 500,00Kč

Přijaté dotace -

zvýšit z

577 644,00Kč

na

872 094,00Kč

2

VýdajeBěžné –

zvýšit z

5 271 666,00Kč

na

6 072 666,00Kč

Kapitálové-

snížit z

1 063 078,00Kč

na

923 000,00Kč

2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 30.11.2010 viz příloha 2
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0.
2b) OZ schvaluje rozpočtové změny č.4 v rozpočtu obce pro rok 2010 viz. příloha č. 2

Hlasovali:

pro 14

proti

0

zdrželi se hlasování 0.

3. Rozpočet na rok 2011.
Ing. KrchňákPříjmy –
Daňové Nedaňové Celkem-

4 880 000,00Kč
531 000,00Kč
5 411 000,00Kč

Výdaje –
Běžné-

4 920 000,00Kč

FinancováníCelkem

491 000,00Kč
5 411 000,00Kč

Viz. příloha č.3.
OZ schvaluje rozpočet na rok 2011 viz. příloha 3.
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0
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4. Střednědobý plán sociálních služeb.
Ing.Krchňák
Cílem Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 20102013, je vytvoření udržitelné sítě kvalitních sociálních služeb, které budou dostupné
všem, kteří je potřebují.
ZO schvaluje Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na
období 2010-2013 předložená městem Hlučín ve znění k 16.9.2010 viz příloha 4.
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0
5. Prodej pozemků.
Ing.Krchňák
Záměr prodeje pozemků p.č. 637/2 o výměře 137m2, p.č. 637/5 o výměře 241m2 a p.č.
637/6 o výměře 306m2, vše k.ú.Děhylov

byl zveřejněn 24.6.2010.

Obec nechala

vypracovat znalecký posudek na výše uvedené pozemky, které byly ohodnoceny cenou ve
výši 8 240,00Kč.
Viz. příloha 5
Pí.Hrdinová – čistě matematická otázka, z čeho znalec ocenil tyto pozemky, jedná se o
koeficient.
Odpověděl starosta – nevím, nepřepočítával jsem to.
Ing.Vitásek R. – zda obec bude prodávat i jiné pozemky.
Odpověděl starosta – ne, obec zatím nebude prodávat pozemky.
Pí.Hrdinová – kolik obec uhradila za odhad pozemků.
Odpověděla Vitásková P. – odhad pozemku stál 1 200,00Kč.
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OZ schvaluje prodej pozemků p.č. 637/2 o výměře 137 m², p.č 637/5 o výměře 241m² a
p.č 637/6 o výměře 306 m², vše trvalý travní porost a ZPF, vše k.ú Děhylov. Obec Děhylov
p. Ponc Tomáš,

Stadická 1369/3, 70030 Ostrava-Jih – Hrabůvka, za cenu určenou dle

znaleckého posudku č. 4328-381/2010 v celkové výši 8 240,00Kč a ukládá starostovi
podepsat příslušnou kupní smlouvu.
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0.

6. Různé.
Ing.Krchňák
Orientační přehled investičních akcí, které jsou již připraveny a které se připravují v obci,
včetně určení zdroje financování, viz příloha 6.

7. Diskuse, závěr.
Mgr.Kozubíková – připomínky k jízdnímu řádu linky 75 odjezd 20,0hod. směr Ostrava,
předá písemně.
- čištění komínů rodinných domů, upozornění pro občany v obecním
zpravodaji.
pí.Hrdinová – do sekce zastupitelé přikládát zápis z jednání zastupitelstva obce.
Odpověděl starosta - ano, v sekci zastupitelé byde vyvěšen zápis z jednání.
Ing.Gruzska- informovanost občanů, v úředních hodinách nebyl nikdo na úřadě, předem
informovat občany. Vývěska u autobusové zastávky ZŠ Děhylov.
pí.Hrdinová – ovlivnit výdaje. Zda zastupitelé mají zapotřebí pobírat odměny mimo
starostu a místostarostu. Zamyslet se zda tyto odměny věnovat na opravu chodníků. Návrh
na zvážení.
Odpověděl starosta - odměny jsou dány nařízením vlády.
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p.Tomáš – rozšíření MŠ Děhylov-úprava WC + umývárna, zda je toto v plánovaném
financ. kalendáři.
Odpověděl starosta - tato úprava není zařazena do fin. Kalendáře, jedná se o nízké náklady.
Aby byly splněny hygienické podmínky a MŠ Děhylov mohla přijmou až 28 dětí.
OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

Ověřovatelé zápisu:

Petr Křístek

……………………………

Oldřich Slavík
Starosta:

……………………………

……………………………

Ing. Jiří Krchňák
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………………………….

