Zápis
z 20. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 29. září 2014 v 17.00 hod.
v KD Děhylov.
Přítomno:

12 členů zastupitelstva obce v 17,05 hodin +1 člen, v 17,10hodin + 1 =
14 členů
12 občanů obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2a. Zpráva o hospodaření obce do 15.9.2014
2b. Projednání rozpočtových změn č. 2 v roce 2014
3. Prodej pozemku
4. Smlouva o budoucí smlově Lesy ČR
5. Obecně závazné vyhlášky
6. Povodňový plán obce
7. Smlouva mezi obcí a Hospodou na kopci
8. Závěrečný účet Mikroregionu
9. Název ulic
10. Zrušení věcného břemene
11. Různé, diskuse , 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. Jarmila Tyralová a ing. Monika Pchálková.
Do návrhové komise byli zvoleni Monika Hofferková a ing. Roman Vitásek.
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Návrhová komise byla schválena 12 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 19. 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 konstatoval, že rada obce se sešla od minulého zasedání OZ celkem 4x
a zabývala se následujícími činnostmi:
- oprava MŠ a ZŠ –vyvolané hygienou Opava
- ořez stromů na aleji
V 17,05 se dostavil JUDr. Hanák
Viz. příloha 1)
Ing.Vitásek R. – ořez stromů na aleji
Odpověděl starosta – udržitelnost – dotační titul a havárie spadlá větev na
frekventované cestě – vyšetřovala to Policie ČR.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období viz. příloha č. 1

Hlasovali:

pro 13

proti 0

zdrželi se hlasování 0.

2. Plnění rozpočtu obce k 15.9. 2014 a rozpočtové změny.
V 17,10 hodin se dostavil Jaroslav Tomáš
Informaci podala P. Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy –
Daňové –
Nedaňové Kapitálové Dotace -

4 878 114,86Kč
394 012,85Kč
15 970,00Kč
2 002 850,60Kč

Příjmy celkem po konsolidaci 7 290 948,31Kč
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Výdaje Běžné -

4 560 512,92Kč

Kapitálové -

2 2001 742,90Kč

Financování -

0,00Kč

Výdaje celkem po konsolidaci

6 762 255,82Kč

Stav finančních prostředků na běžných účtech k 15.9.2014 činil 342 820,78Kč
B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy –
Příjmy –
Daňové –

zvýšit z 6 200 000,00Kč

na 6 369 000,00Kč

Nedaňové -

zvýšit z 763 590,00Kč

na

Dotace -

zvýšit z 2 097 451,00Kč

na 2 181 301,00Kč

771 000,00Kč

Příjmy celkem zvýšení z 9 077 011,00Kč na 9 337 271,00Kč
VýdajeVýdaje Běžné -

zvýšit z 6 799 276,00Kč

Kapitálové -

0,00Kč

Financování -

0,00Kč

Výdaje celkem

zvýšení z 9 077 011,00Kč

na 7 059 536,00Kč

na 9 337 271,00Kč

2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 15.9.2014 viz příloha 2
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0.
2b) OZ schvaluje rozpočtové změny č.2 v rozpočtu obce na rok 2014 viz. příloha č. 3

Hlasovali:

pro 14

proti

0
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zdrželi se hlasování 0.

3. Prodej pozemku
Ing. KrchňákJedná se o pozemek o rozměru cca 7m2 p.č. 722 k.ú.Děhylov, zatím obec neobdržela
geometrický plán.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že tento bod bude projednán na příštím zasedání.
4. Smlouva o budoucí smlouvě Lesy ČR
Ing.KrchňákJedná se o Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi obcí Děhylov a Lesy ČR. Lesy
ČR chtějí na základě projektové dokumentace vybudovat stavbu Děhylovský potok.
/úprava koryta/.
Ing.Vitásek R.-kde bude vybudován poldr.
Odpověděl starosta – poldr bude vybudován Nad Pazděrnou. Lesy ČR jednaly také
s majiteli rodinných domů, kteří sousedí s tímto potokem.
p.Chyla – bude zakázán vstup k potoku?
Odpověděl starosta – ne, pozemek bude volně přístupný.
Ing.Víteček J.- je potřeba rychle řešit stav potoku.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo, že tento bod bude projednán na příštím zasedání,
špatná kopie geometrického plánu.
5. Obecně závazné vyhlášky.
Ing. Krchňáka/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích, ruší OZV č. 3/2003 o
místních poplatcích.
Hlasovali pro 14 proti 0

zdrželi se hlasování 0

b/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na
území obce Děhylov, ruší OZV č. 2/2000 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem na území obce Děhylov.
Hlasovali pro 14 proti 0
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zdrželi se hlasování 0

c/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
3/1995, Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v předškolních
zařízeních.
Hlasovali pro 14

proti 0 zdrželi se hlasování 0

6. Povodňový plán obce.
Ing.KrchňákDigitální povodňový plán obce je zveřejněný na internetových stránkách obce /
www.dehylov.cz/.

Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0
7. Smlouva mezi obcí a Hospodou na kopci.
Ing. KrchňákDohoda o spolupráci mezi vlastníkem kulturního domu a Hospody na kopci obnovuje
původní prostup mezi oběma objekty a zapravením dveří v místě prostupu mezi
objekty KD a Hospodou na kopci.
p.Hrdinová – od koho vzešel požadavek vytvořit průchod z kulturního domu do
hospody.
Odpověděl starosta- požadavek vznesl nájemce Hospody. Požadavek obce je, aby
nebyla konkurence ze strany nájemce hospody.
Ing.Tyralová J.-požární požadavky – dveře.
Odpověděl starosta – dveře budou protipožární.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 1

8. Závěrečný účet Mikroregionu.
Ing. Krchňák Veškeré podklady k výše uvedenému bodu byly předány členům zastupitelstva obce.
Závěrečný účet za rok 2013
Příjmy 3 420 982,53Kč
Výdaje 2 904 592,98Kč
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2013 činil 516 389,55Kč
Viz. přílohy 7
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0
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9. Název ulic.
Rada obce navrhla –
Název ulice na parcele č. 820 K Močidlům a na parcele č. 821/72 na ulici Na vyhlídce.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 1
10. Zrušení věcného břemene.
Ing. Krchňák –
Smlouva o zrušení věcného břemene obce na parcele č. 314/1 v k.ú.Děhylov.
oprávněné nemovitosti slouží povinná povinnost v rozsahu: právo cesty.
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0
11. Různé. Diskuse, závěr.
Rada obce navrhla zařazení těchto investičních akcí do rozpočtu obce na rok 2015:
- Výškové a prostorové navázání ulice Nová a Postranní
- Napojení cyklostezky na zastávku Žižkov-Rampa, požadavek Regionální rady
- ZŠ Děhylov- oprava WC traktu i bez obdržené dotace.
A dále dle rozhodnutí nového zastupitelstva obce
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0

Diskuse
Mgr.Kozubíková – oprava schodů z ulice Nová k autobusové zastávce U potoka.
Odpověděl starosta – ano, zaměstnanci obce provedou opravu těchto schodů.
Slavík B. – k bodu 4 – proč obec nesouhlasí s opravou a uzavřením smlouvy s Lesy ČR
– oprava Děhylovského potoka, když majitelé ostatních sousedících pozemků se
smlouvou souhlasí.
Odpověděl Ing.Vitásek R. – nevím, o který pozemek se jedná a osobně nebudu
hlasovat, když geometrický plán Lesů ČR není čitelný.
Ing. Vitásek R. – bude stavební obvod za p. Poštulkou?
Odpověděl starosta – není pravda, že je stavební obvod za panem Poštulkou.
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p.Tomáš – oprava rodinného domu p.č.176, ulice Výstavní-velký nepořádek na
chodnících. Obec by měla udělit pokutu za znečištění veřejného prostranství.
Odpověděl starosta – stavební dozor byl upozorněn, aby staveniště bylo uklizeno.
Ing. Vitásek R. – havárie na chodnících při dešťové průtrži u rodinného domu pana
Hudečka.
Odpověděl starosta – při dešťové průtrži došlo k zatečení vody pod dlažbu, která se
zvedla. Nebyla dostatečně udusána.
Ing. Honěk – je součástí opravy Děhylovského potoka řešen přechod do lesa / lávka/.
Odpověděl starosta – toto není součástí regulace Děhylovského potoka.
Ing. Honěk – doporučil jednání s investorem / Lesy ČR / - přechod do lesa.
p.Richter – upozornil, že na ulici Ke Koupališti vyvěrá voda z potoka.
p.Fluxa – upozornil, že místní rozhlas na ulici Nová není slyšet. Požádal o snížení
rychlosti na ulici Porubská. Informační cedule místní komunikace Nová.
Odpověděl starosta – cedule jsou vyrobeny a budou postupně montovány. Bylo
jednáno, co se týče snížení rychlosti-dotace na zpomalení dopravy v dolní části obce.
Ing. Zapletalová – větší kontrola rychlosti. Měření rychlosti na silnici Porubská.
Doporučila koupit radar s foto a vybírat pokuty.
p. Fluxa – Policie ČR měří rychlost, když není dopravní špička.
p.Chyla M. – na Policii České republiky se musí napsat požadavek, kdy měřit rychlost
v určitý čas.
p.Šrubař – proč semafor není u ZŠ Děhylov, když semafor mají na Žižkově.
Odpověděl starosta – tento semafor byl projednáván s dopravním inspektorátem Policie
ČR Opava. Por.Hruška nám osobně sdělil, že semafor, který je na Žižkově, nám
nepovolí.
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Ing. Opršal – na střeše OÚ jsou zřízeny antény, které směřují na Hlučín. Vyskytují se
poruchy na televizním vysílání. Požadavek o vyjádření.
Přechody pro chodce – od Pomníku padlých směr horní část obce, kde chodec je
v ohrožení, jedná se o chodník u rodinného domu p. Elblové , Kubátů.
Mgr. Kozubíková – bliká světlo veřejného osvětlení u mého rodinného domu., dále na
ulici Starý kopec u rod. domu p.Slavíka B. Dále jsou nebezpečně nachýlené sloupy
vedení nízkého napětí. Upozornit ČEZ.
Ing. Honěk –
a/ obecní rozhlas- používat výraznější znělku.
b/ přívalové deště – místní kanalizace ul. Porubská je nevyhovující, povrchová voda
teče do vjezdu pana Gilara a ke mně. Obecní kanalizace je poddimenzována.
Odpověděl starosta – kanalizace při přívalových deštích toto nepojme. Provedena
kontrola kanalizačních vpustí.
p.Hrdinová – kdy vyjde Děhylovský zpravodaj.
Odpověděl starosta – Děhylovský zpravodaj vyjde zítra.
p. Chyla- měl by být stanoven termín pro vydávání Děhylovského zpravodaje.
12. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisů z jednání minulého
zastupitelstva obce.
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

……………………………

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jarmila Tyralová ……………………………
Ing. Monika Pchálková ……………………………

Starosta:

Ing. Jiří Krchňák
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……………………………

