Zápis
z 3. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 30. března 2011 v 18.00 hod.
v KD Děhylov.
Přítomno:

13 členů zastupitelstva obce
3 občané obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2. Plnění rozpočtu za rok 2010 a rozpočtové úpravy
3. Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2011-2014
4. Smlouvy o zřízení věcného břemene a právu provést stavbu
5. Různé
6. Diskuse, závěr

Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, ţe jednání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, ţe je přítomno 13 členů ZO a ţe zasedání je
schopno se právoplatně usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 13 přítomnými členy OZ.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková.
Ověřovatelé zápisu byli určeni paní Markéta Hrdinová a paní Marcela Červencová.
Do návrhové komise byli zvoleni pan ing. Jaromír Víteček a pan ing. Roman Vitásek.
Návrhová komise byla schválena 13 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 2. zasedání ZO byl vyloţen na Obecním úřadě v Děhylově k nahlédnutí a proti jeho
znění nebyly vzneseny námitky. Zápis byl podepsán ověřovateli zápisu bez připomínek.
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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 5x a zabývala se následujícími činnostmi:
- revitalizace aleje u řeky Opava-Děhylov, provedena fyzická kontrola pověřeného
pracovníka OPZP z Prahy
- členy SDH Děhylov prováděná jarní kontrola břehů a koryta Děhylovského potoka
- komise pro zadávání veřejných zakázek provedla výběrové řízení zakázky obce
Zatrubnění rigolu na p.č. 153
- na Povodí Odry byly upřesněny detaily projektu Sanace, rekultivace a revitalizace
území po těţbě štěrkopísku u Hlučína
- probíhá úklid obecního esa po polomu a následné zalesnění v prostoru Buček
- provozem v KD a jeho náklady + určení cen nájmu prostor KD
- probíhá aktualizace Povodňového pánu obce
- stavební úpravy v ZŠ v místnosti pro výuku IT
- úpravy podlah v suterénu OÚ
Viz. příloha 1)
Pí.Hrdinová – vyzvednout zprávu o činnosti rady obce
Odpověděl starosta – zápis s přílohami bude vyvěšen v sekci zastupitelé
p.Slavík B.-místní komunikace Starý kopec III. Etapa opravy-zahrnout do akcí obce.
Dále upozornit pana Klajnicu na stav komínu a stav borccení plotu okolo RD.
Pí.Mgr.Kozubíková- zda je podepsána smlouva s SFŢP „ Revitalizace aleje u řeky
Opava-Děhylov“
Odpověděl starosta – smlouva byla podepsána a odeslána na Ministerstvo ŢP.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období viz. příloha č. 1

Hlasovali:

pro 13

proti 0
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zdrţeli se hlasování 0.

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

1 289 575,84Kč

Výdaje -

727 358,55Kč

Stav finančních prostředků k 28.2.2011 činil 319 746,99Kč.
Rozpočtové úpravy:
Příjmy –
Nedaňové –

zvýšit z

531 000,00Kč

na

628 842,00Kč

Kapitálové -

zvýšit z

0,00Kč

na

8 240,00Kč

Přijaté dotace -

zvýšit z

0,00Kč

na

765 206,00Kč

6 040 639,00Kč

VýdajeBěžné –

zvýšit z

4 920 000,00Kč

na

financování

sníţit z

na

241 629,00Kč

p.Tomáš – rozsah prací na hrázi
odpověděl starosta- existuje projekt na zásah stromů v koruně hráze. Jedná se o kácení
stromů jak na obecních pozemcích, tak i na pozemcích cizích – obec projednává vstup.
Jedná se o zahradnické práce, kde se koruna stromů upravuje.
2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 28.2.2011 viz příloha 2
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0.
2b) OZ schvaluje rozpočtové změny č.1 v rozpočtu obce na rok 2011 viz. příloha č. 2

Hlasovali:

pro 13

proti

0

zdrţeli se hlasování 0.

3. Středědobý rozpočtový výhled odce na roky 2011-2014.
Ing. KrchňákV souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů finanční komise předkládá návrh rozpočtového výhledu na roky
2011-2014.
Viz. příloha č.3.
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OZ schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2011-2014 viz. příloha 3.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0
4. Smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu..
Ing.Krchňák
Seznámil přítomné se smlouvami
a/ smlouva o právu provést stavbu mezi obci Děhylov a ČEZ Distibuce a.s., na pozemku
p.č. 114 k.ú.Děhylov
b/ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obci Děhylov a
ČEZ Distribuce, číslo smlouvy IP-12-8005887/SoBS002, příjka NN na pozemku p.č. 114
k.ú.Děhylov
c/ smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obci Děhylov a RWE Gasnet a Hydrosporem
s.r.o , ve věci umístění plynárenského zařízení na pozemcích ve vlastnictví obce p.č.
169,153,154/2 k.ú.Děhylov
d/ smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obci Děhylov a ČEZ Distribuce, číslo
smlouvy IP-12-8004421/, číslo smlouvy IP-12-8005887/VB002, přípojka NN na pozemku
p.č. 169 k.ú.Děhylov
e/ smlouvu o právu provést stavbu č.j. OO-9RS-175/2008/KJ-2010 mezi obci Děhylov a
městem Hlučín, „ Sanace, rekultivace a revitalizace území po těţbě šterkopísku Hlučína“
na pozemcích p.č. 661/1,662/2,663/8 k.ú.Děhylov
Viz. přílohy 4
Ing.Vitásek R.- zda je u smlouvy s městem Hlučín součástí smlouvy i projekt.
Odpověděl starosta – není, specifikovat projekt číslo....
4a/ Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi obci Děhylov a
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, na pozemku p.č. 114 k.ú.Děhylov,
viz příloha 4 podklad 1 jednání
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0
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4b/ Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obci Děhylov a ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, číslo
smlouvy IP-12-8005887/SoBS002, příjka NN na pozemku p.č. 114 k.ú.Děhylov, viz
příloha 4 podklad 2 jednání
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0

4c/ Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obci Děhylov
a RWE Gasnet, Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem a Hydrospor s.r.o , Úprkova 966/3,
702 00 Ostarva-Přívoz, ve věci umístění plynárenského zařízení na pozemcích ve
vlastnictví obce p.č. 169,153,154/2 k.ú.Děhylov, viz příloha 4 podklad 3 jednání
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0
4d/ Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obci Děhylov
a ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, číslo smlouvy IP-12-8004421/,
VB002, přípojka NN na pozemku p.č. 169 k.ú.Děhylov, viz příloha 4 podklad 4 jednání
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0
4e/ Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu provést stavbu č.j. OO-9RS175/2008/KJ-2010 mezi obci Děhylov a městem Hlučín, „ Sanace, rekultivace a
revitalizace území po těţbě štěrkopísku Hlučína“ , ve stavu dokumentace na pozemcích
p.č. 661/1,662/2,663/8 k.ú.Děhylov, viz příloha 4 podklad 5 jednání
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0
5. Různé.
Ing.Krchňák
Zpráva o jednání komise pro zadavání veřejných zakázek- jedná se zatrubnění rigolu. Byly
osloveny 3 firmy, kritériem byla nejniţší cena.
Při provádění stavby zatrubnění rigolu by bylo vhodné opravit i cestu od Hudečka k Salgovi,
jedná se, aby voda při deštích nezaplavovala zahradu a RD pana Ruského. Jedná se o
poloţení obrubníků a opravu povrchu cesty. Ing.Opršal bude provádět stavební dozor.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěry komise pro výběr veřejných zakázek a výběr
dodavatele s nejniţší nabídkovou cenou I. Hornoslezská stavební na dodávku stavby
Zatrubnění rigolu na p.č. 153k.ú.Děhylov.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0
6. Diskuse, závěr.
Mgr.Kozubíková – u nádraţí ČD je velký nepořádek. Zda by nebylo moţné umístit
odpadkové koše.
Odpověděl starosta - ano, odpadkové koše lze umístit na autobusové zastávky.
Mgr.Kozubíková – místní komunikace ulice Postranní je po zimním období velmi
poničená. Zda by nebylo vhodné ji aspoň provizorně opravit.
Odpověděl starosta - pozemky na ulici Postranní obec vykoupila. Je potřeba tuto
komunikaci opravit, záleţí zda obec bude budovat kanalizaci.
Ing.Vitásek R.- zda se uvaţuje vybudovat část kanalizace
Odpověděl starosta - zatím nelze.
p.Tomáš – sezvat členy zastupitelstva obce a projednat opravy místních komunikací v obci.
Mgr.Kozubíková – prašnost v obci
Odpověděl starosta - je moţnost sehnat techniku na úklid v obci – dotace, výzva
k 31.5.2011.
Ing.Gruzska – informovanost občanů, psát do zpravodaje i údaje, které jsou vyvěšeny na
stránkách obce.
Odpověděl starosta - zpravodaj informuje občany o činnosti v obci
p.Petruška- co se myslí alej u řeky Opavy.
Odpověděl starosta - jedná se o hráz od Trhůvky aţ k vodojemu.
p.Petruška-kontejnery na biologický odpad
Odpověděl starosta - upozornění bude ve zpravodaji, není jasné kdy bude vypsána výzva na
dotaci.
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OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrţeli se hlasování 0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

Ověřovatelé zápisu:

Marcela Červencová

Starosta:

……………………………
……………………………

Markéta Hrdinová

……………………………

Ing. Jiří Krchňák

………………………….
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