Zápis
z 4. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 13. června 2011 v 18.00 hod.
v KD Děhylov.
Přítomno:

15 členů zastupitelstva obce
3 občané obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2. Plnění rozpočtu za rok 2010 a rozpočtové úpravy
3. Závěrečný účet obce za rok 2010
4. Závěrečný účet Mikroregionu Hlučínsko za rok 2010
5. Přijetí dotace
6. Různé
7. Diskuse, závěr
Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, ţe jednání
zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, ţe je přítomno 15 členů ZO a ţe zasedání je
schopno se právoplatně usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 15 přítomnými členy OZ.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková.
Ověřovatelé zápisu byli určeni pan Petr Křístek a pan Bohuslav Slavík.
Do návrhové komise byli zvoleni paní Marcela Červencová a paní Monika
Hofferková.
Návrhová komise byla schválena 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 3. 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.
Zápis byl schválen všemi přítomnými členy OZ.
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1. Zpráva o činnosti obecní rady.
Ing. J. Víteček konstatoval, ţe rada obce se sešla od minulého zasedání OZ celkem 3x
a zabývala se následujícími činnostmi:
- schválení smlouvy č. 10056776 mezi obci Děhylov a SFŢP- „Revitalizace aleje u
řeky Opava“
- připravována ţádost obce na OPŢP osa 2.1.3.-dotace „ Sníţení plošné prašnosti
v obci“
- přijetí dotace z Programu obnovy venkova MS kraje ve výši 207 500,00Kč
- obec obdrţela dotaci z Regionálního operačního programu 2 864 307,27Kč
„Komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel“
- podepsaná smlouva s vítěznou fa. První hornoslezská – zatrubnění rigolu p.č. 153,
k.ú.Děhylov. Vynucená investice – musel být zpevněn povrch vozovky na související
místní komunikaci
- projednání stavu na místních komunikací po zimním období / zadání opravy výtluků
na MK v obci fa. TS Hlučín /
- Rada obce nesouhlasí se záměrem SmVaK na zásyp studny a vodojemu na p.č. 84 a
647 k.ú.Děhylov.
Viz. příloha 1)
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období viz. příloha č. 1
Hlasovali:

pro 15

proti 0

zdrţeli se hlasování 0.

2. Plnění rozpočtu obce k 31. 5. 2011 a rozpočtové změny.
Informaci podala P. Vitásková
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy –
Daňové – 1 874 208,51Kč
Nedaňové - 321 520,07Kč
Kapitálové 8 240,00Kč
Dotace 114 437,00Kč
Příjmy celkem
2 318 405,58Kč
Výdaje Běţné 1 946 536,75Kč
Kapitálové - 203 448,00Kč
Financování - 161 039,34Kč
Výdaje celkem
2 311 024,09Kč
Stav finančních prostředků k 31.5.2011 činil 86 989,97Kč.
B/ Rozpočtové úpravy:
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Příjmy –
Nedaňové –
Přijaté dotace Příjmy celkem

zvýšit z
628 842,00Kč
zvýšit z
765 206,00Kč
7 675 601,00Kč

VýdajeBěžné –
zvýšit z
6 040 639,00Kč
Kapitálové zvýšit z
0,00Kč
Financování - / zapojení kontok. účtu /
Výdaje celkem
7 675 601,00Kč

na
na

na
na

818 842,00Kč
1 968 519,00Kč

6 190 639,00Kč
760 000,00Kč
721 294,00Kč

2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 31.5.2011 viz příloha 2
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování 0.
2b) OZ schvaluje rozpočtové změny č.2 v rozpočtu obce na rok 2011 viz. příloha č. 2
Hlasovali:

pro 15

proti

0

zdrţeli se hlasování 0.

2c/ OZ schvaluje zapojení kontokorentního úvěru obce u Volksbank a.s. ve výši 1 000 000 Kč
do rozpočtu obce v kapitole 8 Financování a zmocňuje obecní radu k provádění rozpočtových
opatření v souvislosti s platbami spoluúčasti obce při realizaci dotovaných projektů obce.
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování 0

3. Závěrečný účet obce za rok 2010.
Pavlína VitáskováPříjmy –
Daňové – 5 102 170,68Kč
Nedaňové - 691 130,53Kč
Dotace 872 094,00Kč
Příjmy celkem
6 665 395,21Kč
Výdaje Běţné 6 173 046,57Kč
Kapitálové 931 009,10Kč
Výdaje celkem
7 104 055,67Kč
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Přezkum hospodaření obce byl proveden ve dnech 1.11.2010 a 18.5.2011 za období
roku 2010.. Drobné nepřesnosti při vedení účet. evidence vznikly v souvislosti
s aplikací a výkladem nových účetních předpisů platných poprvé od 1.1.2010.
Viz. příloha 3.
OZ bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření obce Děhylov za rok 2010 a
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad, viz příloha 3. OZ dále ukládá
starostovi obce aby zajistil plnění připomínek ze Zprávy o výsledcích hospodaření
obce.
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování

0

4. Závěrečný účet Mikroregionu Hlučínsko za rok 2010.
Ing.Krchňák
Veškeré podklady k výše uvedenému bodu byly předány členům zastupitelstva obce.
Závěrečný účet za rok 2010
Příjmy 338 376,55Kč
Výdaje 85 876,50Kč
Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2010 činil
247 500,05Kč
Viz. přílohy 4
4a/ OZ schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2010 s
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování

0

4b/ OZ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí
mikroregionu Hlučínsko za rok 2010 odborem kontroly a interního auditu MS kraje
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování 0

4c/ OZ bere na vědomí Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu
Hlučínsko o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2010
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování 0

5. Přijetí dotace.
Ing.Krchňák
A/ Obci byla na základě ţádosti udělena dotace z prostředků Regionální rady ve výši
2 864 307,27Kč, max. do výše 85% celkových způsobilých výdajů projektu, „Komunikace
s vyloučením provozu motorových vozidel Děhylov“,
p.Hrdinová – vyřešení vlastnických vztahů
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Odpověděl starosta – jsou uzavřeny smlouvy o budocí smlouvě kupní s majitely dotčených
pozemků.
p.Hrdinová – kruhová křiţovatka Ţiţkov.
Odpověděl starosta – MO Plesná nebo SSMSK dosud nemá projekt pro územní
rozhodnutí.
5a/ OZ přijímá dotaci z prostředků Regionálního operačního programu-Moravskoslezsko,
dílčí oblast podpory 1.1.2, na projekt obce „Komunikace s vyloučením provozu motorových
vozidel Děhylov“, reg. číslo CZ.1.10/1.1.00/13.01128, maximální celková výše dotace činí
2 864 307,27 Kč / max. 85%uznatelných nákladů , realizace projektu v letech 2011 - 2012
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování

0

B/ Dotace poskytnutá z prostředků MS kraje, Program rozvoje venkova 2011, na projekt
obce „Rekonstrukce MŠ v Děhylově pro rozšíření její kapacity“, ve výši 207 500,00Kč
účelová k úhradě uznatelných nákladů. Zahájení prací 26.6.2011.
Výběrové řízení – celkem projekční náklady 471 735,00Kč. Vítězná firma z výběrového
řízení Bytprům v.o. Ostrava
p.Hrdinová – kapacita dětí po rozšíření
Odpověděl starosta – maxim. 28 dětí.
5b/ OZ přijímá dotaci z prostředků MS kraje, Program rozvoje venkova 2011, na projekt
obce „Rekonstrukce MŠ v Děhylově pro rozšíření její kapacity“ , ev.č. RRC/2011/23,
celkové projektové uznatelné náklady projektu 471 735 Kč, schválená podpora 207 500 Kč.
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování 0

6. Různé.
Mgr.Kozubíková – ZŠ Děhylov pořídit ţaluzie do tříd
Odpověděl starosta - ano, bude provedeno, nutno navýšit rozpočet.
p.Slavík B. – informoval, ţe ZŠ Děhylov vyhrála 1. Místo za časopis Školáček.
p.Hrdinová – uvést do Děhylovského zpravodaje presentaci ZŠ Děhylov.
- na plakátě schůze ZO uvést, ţe je veřejná pro všechny občany.
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p.Hofferková – opětovné poruchy vodov. Řádu u zastávky ČD v dolní části obce .
Ing.Vitásek R.- pozemek p.č. 801/34, o jaký pozemek se jedná.
Odpověděl starosta - jedná se pozemek obecní, který chce z části odkoupit p. Lindovský. /
travnatá plocha u zdi jeho plotu/. Bude provedeno místní šetření.
p.Tomáš – vyvěsit na stránky obce usnesení rady ( co vše projednávala ).
Odpověděl starosta : Usnesení jsou na stránkách běţně vyvěšována
7. Diskuse, závěr.
OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrţeli se hlasování 0

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

……………………………

Ověřovatelé zápisu:

Petr Křístek

……………………………

Bohuslav Slavík

……………………………

Ing. Jiří Krchňák

………………………….

Starosta:
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