Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 29. září 2011 v 17.00 hod.
v KD Děhylov

Přítomno:

10 členů zastupitelstva obce
2 občané obce

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2. Plnění rozpočtu za období do VIII/2011 a rozpočtové úpravy
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o veřejných sluţbách v přepravě cestujících
4. Smlouva o budoucí smlouvě IP-12-8011144/2
5. Záměr prodeje pozemku
6. Informace o investiční akci Komunikace s vyloučením motorových
vozidel
7. Diskuse, závěr

Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, ţe jednání zastupitelstva
obce bylo řádně svoláno, ţe je přítomno 10 členů ZO a ţe zasedání je schopno se právoplatně
usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 10 přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapisovatelem byla ustanovena členka zastupitelstva Markéta Hrdinová
Ověřovateli zápisu byli určeni Mgr. Jarmila Kozubíková a Petr Křístek.
Do návrhové komise byli zvoleni rovněţ Mgr. Jarmila Kozubíková a Petr Křístek.
Návrhová komise byla schválena 10 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis ze 4. zasedání ZO byl vyloţen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Děhylově a proti jeho
znění nebyly vzneseny námitky. Zápis byl podepsán ověřovateli zápisu bez připomínek.
Zápis by schválen všemi přítomnými členy obecního zastupitelstva.
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1. Zpráva o činnosti obecní rady
Ing. J. Tyralová konstatovala, ţe se rada obce sešla od minulého zasedání zastupitelstva
obce celkem 3x (22. 6., 1. 8. a 5. 9. 2011) a zabývala se následujícími činnostmi:

-

Realizace projektu obce Zvýšení kapacity MŠ Děhylov, dotovaného z Programu
Obnovy Venkova MS kraje částkou 207 500 Kč. Stavba byla realizována firmou
Bytprům. Rovněţ byly vyměněny i nevyhovující vnitřní vstupní dveře do budovy MŠ.
Kapacita ţáků MŠ stoupla na 28.

-

Akceptace ţádosti obce na OPŢP osa 2.1.3. – dotace Sníţení plošné prašnosti v obci.

-

SFŢP nebyla akceptována ţádost obce do OPŢP, prioritní osa 4 – projekt Zkvalitnění
odpadového hospodářství v obci Děhylov (kompostéry).

-

Zadavatelem, tj. Státním fondem ţivotního prostředí, byla akceptována ţádost obce do
Operačního programu Ţivotního prostředí, prioritní osa 1, Měřící a hlásné systémy
před povodněmi, obec Děhylov.

-

Proběhlo výběrové řízení na výběr dodavatele pro realizaci projektu obce
Komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel,. na který bylo
z Regionálního operačního programu přiděleno 2 864 307,27 Kč.

-

Podání trestního oznámení obce na neznámého pachatele ve věci odcizení bronzové
bysty prezidenta T.G.M. z pomníku padlým v obci. Je zhotovována náhradní plastika,
která bude instalována v rámci připravovaného projektu obce Pietní místo u pomníku
padlým Děhylov.

-

Zadání objednávky Technickým sluţbám Hlučín, které provedly opravu výtluků na
místních komunikacích obce.

-

Projednání a zadání výroby mobilního elektrického rozváděče pro potřeby externích
akcí obce.

-

Zajištění krátkodobého zapůjčení mobilního měřiče rychlosti vozidel k prokázání
četnosti překročení rychlosti na ulici Zemědělská (z důvodu stíţností občanů).

-

Na základě nabídky provedena objednávka bezplatného měření úrovně radonu v MŠ
Děhylov.

OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období – viz příloha č. 1.
Hlasovali:

pro

10

proti

0

2

zdrţeli se

0

J. Tomáš – dotaz, co to obnáší akceptace sníţení prašnosti (objasnění pojmu)?
Starosta - naše obec má splněných 25 bodů (zdrojem znečištění jsou např.: doprava –
výfuky, otěr pneumatik, komíny místní i ostravské atd. Obec chce vyuţít dotace na nákup
techniky k čištění místních komunikací.
2. Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2011 a rozpočtové úpravy
Informaci podal starosta ing. Jiří Krchňák
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Příjmy celkem
Výdaje:
Běţné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

3 294 986,88
461 136,72
8 240,00
1 414 322,00
5 178 684,60

3 964 535,07
510 951,00
4 475 486,07

Stav finančních prostředků na účtu k 31. 8. 2011 činil 460 728,23 Kč.
B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy:
Nedaňové
zvýšit z
Kapitálové dotace zvýšit z
Příjmy celkem
Výdaje:
Běţné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

zvýšit z
zvýšit z

818 842,00 Kč
1 968 519,00 Kč

na
na

835 252,00 Kč
2 297 686,60 Kč
8 021 178,60 Kč

6 190 639,00 Kč
760 000,00 Kč

na
na

6 747 954,60 Kč
881 000,00 Kč
392 224,00 Kč
8 021 178,60 Kč

2a/ OZ schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 31.8.2011 – viz příloha č. 2.
Hlasovali:

pro

10

proti

0

zdrţeli se

0

2b/ OZ schvaluje rozpočtové změny č. 3 v rozpočtu obce na rok 2011 – viz příloha č. 3.
Hlasovali:

pro

10

proti

0

3

zdrţeli se

0

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě ve veřejných službách v přepravě cestujících
Podkladem k tomuto bodu jednání byla ţádost Dopravního podniku Ostrava o navýšení
předběţného odborného odhadu prokazatelné ztráty v souvislosti s růstem ceny
pohonných hmot v roce 2011 - viz příloha č. 4.
Hlasovali:

pro

10

proti

0

zdrţeli se

0

4. Smlouva o budoucí smlouvě IP-12-8011144/2
Ţádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na stavbu Děhylov, Marek Dřízga,
přípojka NNk včetně situačního plánku. – viz příloha č. 5.
Hlasovali:

pro

10

proti

0

zdrţeli se

0

5. Záměr prodeje pozemku
Jedná se o pozemek u statku Pokorný-Lindovský – p.č. 801/8 (?) – travnatá plocha u zdi
plotu kolem haly.
Situační plánek – viz příloha č. 6.
6. Komunikace s vyloučením motorových vozidel (cyklostezka na Žižkov)
-

dodatečně doplněný bod jednání – viz příloha č. 7.

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele pro realizaci tohoto projektu, na který bylo
z Regionálního operačního programu přiděleno 2 864 307,27 Kč. Celkové náklady
investice budou činit cca 4 mil. Kč . Na základě kritérií byly vybrány firmy v následujícím
pořadí: BS Vsetín, NOSTA, Stavex, Bytprům. Výsledky výběrového řízení byly předány
ke kontrole poskytovateli dotace. Dále probíhá zaměřování na dotčených pozemcích za
účelem vypracování geometrického plánu a projednání s majiteli dotčených pozemků.
Diskuse k tomuto bodu:
B. Slavík – bude tam vůbec někdo chodit?
M. Hrdinová – otázka výkupu pozemků a původně plánovaného kruhového objezdu.
O. Slavík – nemalá část prostředků bude nutná na údrţbu chodníku. Podíl ostatních obcí
(Martinov, Dobroslavice, Poruba, Hlučín), jejichţ občané budou chodník taky vyuţívat,
se z důvodu jejich nezájmu nerealizoval.
Odp. starosta – výkupy pozemků se uskuteční aţ na základě přesného zaměření chodníku
(smlouvy o smlouvě budoucí uzavřeny).
Ohledně plánovaného kruhového objezdu nejsou známy ţádné nové skutečnosti.
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M. Hrdinová – je předpoklad, ţe občané obce budou chodník vyuţívat i přes stávající
četnost dopravních spojů. Do budoucna nemůţeme vědět, jak se spoje do okolních obcí
vyvinou. Chodník bude moţno vyuţít také i ke sportovním účelům (kola, brusle atd.).
Hlavním účelem je ale zvýšení bezpečnosti jak pro chodce, cyklisty, ale také pro řidiče.
Zlepší se i estetická úroveň vjezdu do obce ve směru od Ţiţkova, neboť přilehlý příkop
bude třeba rovněţ udrţovat.
P. Křístek – upozorňuje, ţe šíře stezky bude 2m, výkup proveden v šíři 2,5 m.
J. Kozubíková – výhledově naplánovat projekt, který by spojil stávající stezku aţ k jezeru.
Z jednání zastupitelstva se omluvila a odešla Ing. Jarmila Tyralová.
K tomuto bodu jednání zastupitelstva proběhlo dvojí hlasování:
6a/ OZ bere na vědomí Protokol o otevírání obálek ve věci nabídek na realizaci projektu
obce: Komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel – viz příloha č. 7.
Hlasovali:

pro

9

proti

0

zdrţeli se

0

6b/ OZ schvaluje výsledky výběrového řízení na realizaci projektu obce: Komunikace
s vyloučením provozu motorových vozidel obsaţené ve Zdůvodněném doporučení komise
pro zadávání veřejných zakázek – viz příloha č. 8. Vyhlášeným vítězem je firma BS
Vsetín s.r.o. se sídlem 4. května 870, 755 01 Vsetín, náhradníkem firma NOSTA s.r.o. se
sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 11 Nový Jičín.
Hlasovali:

pro

9

proti

0

zdrţeli se

0

7. Diskuse a závěr
M. Hrdinová – dotaz, v jakém stádiu je schvalování nového územního kraje obce?
Odp. starosta – řešení je v připomínkovém řízení mezi Krajským úřadem v Ostravě
(ZÚR), MěÚ v Hlučíně a projektantem.
OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého zastupitelstva.
Hlasovali:

Zapisovatel:

pro

9

proti

0

Markéta Hrdinová

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jarmila Kozubíková

Starosta:

zdrţeli se

0

………………………..
………………………..

Petr Křístek

………………………..

Ing. Jiří Krchňák

………………………..
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