Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 14. 12. 2011v 17.00 hod.
v KD Děhylov
Přítomno:

14 členů zastupitelstva obce (z toho l člen se dostavil později)
26 občanů
1 zastupitel z Plesné /p. Walder/

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2. Plnění rozpočtu za období XI/2011 a rozpočtové úpravy
3. Přijetí účelové neinvestiční dotace MS kraje
4. Nákup pozemků
5. Rozpočet obce na rok 2012
6. Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ
7. Různé
8. Diskuse, závěr

Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání zastupitelstva
bylo řádně svoláno, že je přítomno 13 členů ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 13 přítomnými členy zastupitelstva obce.
Ověřovateli zápisu byli určeni Marcela Červencová a ing. Jarmila Tyralová.
Do návrhové komise byli zvoleni Monika Hofferková a ing. Ota Gruszka.
Návrhová komise byla schválena 13 hlasy přítomných členů zastupitelstva.
Zápis z 5. Zasedání ZO byl vyložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Děhylově a proti jeho
znění nebyly vzneseny námitky. Zápis byl podepsán ověřovateli zápisu bez připomínek.
Zápis byl schválen všemi přítomnými členy obecního zastupitelstva.

1.

Zpráva o činnosti obecní rady

Rada obce se sešla od minulého zasedání zastupitelstva obce celkem 3x (18. 10., 28. 11. a 12.
12. 2011) a zabývala se následujícími činnostmi:
-

Přípravou a zahájením realizace projektu obce „Komunikace s vyloučením provozu
motorových vozidel“. Ze strany poskytovatele dotace vyplynuly další požadavky na
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doplnění podkladů, případně na budoucnost projektu. Vlastní práce probíhají ve směru
od obce směrem na Žižkov sejmutím zeminy a návozem vyrovnávací vrstvy
štěrkodrti. Ornice je navážena na meziskládku, jejíž část bude v potřebném množství
dovezena k vyrovnání terénních nerovností u hotového chodníku. Výstavba
nedotované části projektu (chodník kolem školní zahrady) bude zahájena později.
-

V listopadu byla zahájena další etapa realizace projektu „Revitalizace aleje u řeky
Opava Děhylov“, dotované z výzvy prioritní osy 6 Operačního Programu Životního
Prostředí. Kromě ořezů a zahradních úprav jednotlivých stromů bude prováděno i
kácení několika vybraných stromů pro jejich nevyhovující stav. Celkové náklady
projektu za období 2010 – 2012 činí 2 306 460 Kč, obec hradí 10 %.

-

Probíhalo rozsáhlé připomínkování Územního plánu obce ze strany MS kraje, odboru
územního plánování, mezi krajem a pořizovatelem územního plánu a projektantem.
Toto je nyní ukončeno a v lednu proběhne další etapa přijetí nové územně plánovací
dokumentace, tj. veřejné projednání územního plánu v obci.

-

Výsledky kontroly hospodaření obce za období leden – září 2011. Kontrola ze strany
pověřené auditorské firmy proběhla úspěšně a konstatováním: bez závad.

-

V součinnosti se SŽDC a Policií ČR byla provedena kontrola dopravního značení u
přejezdů v obci na trati ČD.

-

Obec upozornila SMVaK na havarijní stav vodovodu v dolní části obce v prostoru
autobusové zastávky Nádraží ČD. Obdrželi jsme příslib plánované rekonstrukce do
konce roku 2013.

-

Dopravní situací v obci včetně projednání s příslušnými úřady a institucemi.
Starostovi bylo uloženo, aby po projednání na dnešním zasedání zastupitelstva zajistil
zadání studie možností zvýšení bezpečnosti dopravy v obci příslušné odborné firmě,
jako podklad pro jednání s dopravním inspektorátem a odborem dopravy.

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

2.

pro

13

proti

0

Plnění rozpočtu obce k 30. 11. 2011 a rozpočtové úpravy

Informaci podala Pavlína Vitásková.
A/ Plnění rozpočtu:
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Příjmy celkem

4 305 116,42
821 871,30
8 240,00
1 841 873,60
6 977 101,32
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zdrželi se

0

Výdaje:
Běžné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

5 699 960,93
896 669,00
6 596 629,93

Stav finančních prostředků na účtu k 30. 11. 2011 činil 138 001,09 Kč
B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Příjmy celkem

snížit z
zvýšit z

4 880 000,00 Kč
835 252,00 Kč

na
na

4 454 290,00 Kč
855 252,00 Kč
7 615 468,60 Kč

Výdaje:
Běžné
Kapitálové
Výdaje celkem

snížit z
zvýšit z

6 751 622,60 Kč
881 000,00 Kč

na
na

6 636 468,60 Kč
979 000,00 Kč
7 615 468,60 Kč

2a/ OZ Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 30. 11. 2011 – viz příloha č. 2.
Hlasovali:

pro

13

proti

0

zdrželi se

0

2b/ OZ schvaluje rozpočtové změny č. 4 v rozpočtu obce na rok 2011 – viz příloha č. 2.
Hlasovali:

3.

pro

13

proti

0

zdrželi se

0

Přijetí účelové neinvestiční dotace MS kraje

Moravskoslezský kraj podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu obci Děhylov účelovou
neinvestiční dotaci, určenou na uznatelné výdaje spojené s činností jednotek sboru
dobrovolných hasičů ve formě příspěvku ve výši 2 800,00 Kč.
OZ schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ze strany Moravskoslezského kraje ve výši
2800 Kč na činnost SDH Děhylov a pověřuje starostu obce jejím podpisem – viz příloha č. 3.
Hlasovali:

pro

13

proti

0

zdrželi se

Na schůzi zastupitelstva se dostavil člen zastupitelstva p. Jaroslav Tomáš.

3

0

4.

Nákup pozemků pod „Komunikaci s vyloučením motorových vozidel“ – cyklostezka
směr Žižkov

Obecnímu zastupitelstvu byly předloženy ke schválení tři kupní smlouvy k odprodeji
pozemků:
a) Lazar Josef, Lazar Oldřich
b) Peschková Marie
c) Krejčí Jarmila

192 500 Kč
188 600 Kč
11 270 Kč

4a) OZ schvaluje nákup pozemků p.č. 821/86 o rozloze 753 m2 a p.č. 844/18 o rozloze 84 m2,
vše k.ú. Děhylov, obec Děhylov, od p. Lazara Josefa, bytem Výstavní 82/27, 74794
Děhylov a od p. Lazara Oldřicha, bytem Výstavní 191/28, 74794 Děhylov, za celkovou
cenu 192 500 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy – viz příloha 4a)
Hlasovali:

pro

14

proti

0

zdrželi se

0

4b) OZ schvaluje nákup pozemků p.č. 844/16 o rozloze 246 m2 a p.č. 821/84 o rozloze 574 m2
vše k.ú. Děhylov, obec Děhylov, od paní Peschkové Marie, bytem 29. Dubna 250/15,
70030 Ostrava-Jih za celkovou cenu 188 600 Kč a pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy – viz příloha 4b)
Hlasovali:

pro

14

proti

0

zdrželi se

0

4c) OZ schvaluje nákup pozemků p.č. 844/20 o rozloze 32 m2 a p.č. 844/19 o rozloze 17 m2
vše k.ú. Děhylov, obec Děhylov, od paní Krejčí Jarmily, Porubská 87/67, 74794 Děhylov,
za celkovou cenu 11 270 Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy – viz
příloha 4c)
Hlasovali:

pro

14

proti

0

zdrželi se

0

4d) OZ bere na vědomí dohodu s vlastníky pozemků o odkupu zbývajících pozemků p.č.
821/87 o rozloze 421 m2, p.č. 821/85 o rozloze 202 m2, p.č. 844/15 o rozloze 140 m2, p.č.
844/17 o rozloze 74 m2 vše k.ú. Děhylov, obec Děhylov, souvisejících s realizací
Komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel, a to do 31. 12. 2012.

5) Rozpočet obce na rok 2012
S návrhem rozpočtu seznámil přítomné ing. J. Víteček.
OZ schvaluje přijetí Rozpočtu obce na rok 2012 – viz příloha 5)
Hlasovali:

pro

14

proti

4

0

zdrželi se

0

6) Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce
OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8003926/VB002 mezi obcí
Děhylov a ČEZ Distribuce, Teplická 874/8, 40502 Děčín 4 – viz příloha 6) a pověřuje starostu
jejím podpisem.
Hlasovali:

pro

14

proti

0

zdrželi se

0

7) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č.
01484/2008/ŽPZ - dodatek č. 3
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy: mění se termín pro předložení potvrzení o
projevu vůle z „do dne 30. 6. 2011“ na „do dne 31. 12. 2012“.
Jedná se o získání dotačního titulu na investiční akci „Čistírna odpadních vod“.
OZ schvaluje znění dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ev. č. 01484/2008/ŽPZ mezi obcí Děhylov a MS krajem – viz
příloha č. 7) a pověřuje starostu jejím podpisem.
Hlasovali:

pro

14

proti

0

zdrželi se

0

8) R ů z n é
Kruhový objezd Žižkov
Jednání zastupitelstva obce navštívil zastupitel městské části Ostravy-Plesné pan Walder,
který byl delegován jejich zastupitelstvem, aby informoval o stavbě plánovaného kruhového
objezdu na Žižkově.
Sdělil, že občané Plesné neznají důvod, proč není plánovaný kruhový objezd zahrnut do
nového územního plánu Děhylova. Žádají o jeho doplnění do ÚP.
Jedním z hlavních důvodů zařazení do ÚP je četná nehodovost v tomto úseku.
Tato okružní křižovatka je součástí tzv. „Bílé knihy“.
Zastupitelstvu obce Děhylov byl adresován dopis starosty Městského obvodu Plesná Ing. Jana
Bochňáka, ve kterém žádají o vstřícný postoj k této záležitosti.
Ing. J. Víteček – před 3 roky byl Děhylov požádán o zařazení této křižovatky do ÚP – viz
Dodatek ÚP č. 3. Stávající návrh je z důvodu nezařazení této stavby do ÚP v rámci kraje.
Bude-li to možné, zařadíme ještě dodatečně.
Starosta – není to tam proto, že křižovatku neměla do ÚP zařazenou Plesná.
Řešení dopravní nehody z 5. 12. 2012 - přechod u školy
Vstupní informaci podal starosta: Problémem se již zabývala rada obce, proběhlo jednání na
Policii, MěÚ Hlučín (doprava).
Jednání s projektantem – zvýšení bezpečnosti v této lokalitě – 2/469 (krajská silnice).
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P. Dědochová, ředitelka - do školy dochází děti z Děhylova, Dobroslavic, Plesné a
z Poruby.
Škola zabezpečuje 6 – 8x denně převádění přes přechod. Povinností školy je převádění dětí
pouze 2x. Nejvíce problémové časy jsou ráno 6.40, 7.10 hod., kolečko 12.10, zpět družina
12.40 hod.
Škola dělá pro děti nadstandardní službu, od nového roku nebude škola zabezpečovat
převádění dětí přes přechod – viz dopis. Žádost obci o zabezpečení větší bezpečnosti v dané
lokalitě (semafor, policista – ráno, poledne 12.40).
P. ředitelka svolala rodiče, včetně starosty obce, na termín 19. 12. 2011, za účelem sdělení
ohledně omezeného převádění dětí.
Odp. starosta: Ať bude technické zabezpečení jakékoliv, bude vždy třeba dopravu řešit
pomocí dospělé osoby. Není to ale povinností obce.
M. Šrubařová – převádí děti přes cestu již 14 let a i když používala ochranné pomůcky, nic
to nebylo platné. Doporučuje např.:
- velkou světelnou tabuli (světlo někdy nesvítí ráno kolem 7 hod.)
- zdrsňovací pásy
- snížená rychlost
- bojovat za občany – prosadit nová opatření
- světelný přechod
Odp. starosta: Jde zítra na speciální firmu ve věci zvýšení bezpečnosti. Proběhlo řešení na DI
v Opavě. Žádost o zabezpečení příslušníka policie v ranních hodinách.
19. 12. 2011 proběhne v Hlučíně RADA, kde se bude tato situace rovněž řešit.
J. Kozubíková – Neexistuje možnost vzít někoho z Úřadu práce?
Odp. starosta: Na sociálce máme dvě osoby.
M. Hofferková – i dole v obci jsou přechody!
J. Kozubíková – je třeba řešit prioritně přechod nahoře u školy.
J. Víteček – je nutno si uvědomit, že my můžeme navrhovat cokoliv, ale schvalují to Silnice.
R. Králová – škola je nedostatečně označena, cedule je v křoví. Dát výraznou světelnou
tabuli!
Starosta – máme v záloze jednoduchý návrh – malá překážka ve směru od Ostravy (ostrůvek).
V. Havlíčková – KDO bude převádět děti? Obec to musí zařídit!
P. Poloch – případný policajt bude ve stejné situaci jako Martina. V obci jsou časté výpadky
el. proudu, proto by bylo vhodné, aby osvětlení přechodu bylo napájeno z jiného zdroje.
M. Hanák – měl by být zde přítomen někdo z orgánů, které mají na starosti bezpečnost na
silnici!
P. Poloch – za půl měsíce se přestanou děti obvyklým způsobem převádět, ale za měsíc se
doprava v obci asi znásobí z důvodu uzavření Svinovských mostů.
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P. Holuša – nainstalovat tam semafory (uvádí příklad u Duhy).
Odp. starosta: přestupní místo může být v jednom případě i na Žižkově.
M. Šrubařová – navrhuje variantu: zrušit školní hřiště a dát tam točnu autobusů.
P. Dědochová – má obavy, že rodiče přestanou dávat děti do místní školy.
Odp. starosta: Technické řešení může být případně hotovo do půl roku, ale kdo bude převádět
nyní?
J. Kozubíková – není nějaký občan z tzv. veřejné podpory i mimo naši obec? Pomáhá taky
Městská policie.
P. Šrubař – máme i policii státní.
Odp. starosta: Státní policie tam může být pouze namátkově, policie nemá mnohdy ani na
benzín.
P. Šrubař – pořád se mluví o tom, co se nedá, ale jaké bude řešení?
J. Víteček – dle Dopravního inspektorátu se stávajícímu přechodu nedá nic vytknout.
M. Hrdinová – nutno sepsat všechny možné návrhy, za kterými se půjde dále.
L. Holušová – mohou se občané vyjádřit k variantám řešení?
P. Poloch – pokud se podaří sehnat projektanta, bylo by vhodné pozvat i někoho z kraje, aby
slyšel názory obce. Ing. Částka z kraje – bude s ním konzultovat.
P. Dědochová – pozvat zástupce z kraje i na schůzku ve škole dne 19. 12. 2011.
J. Kozubíková – slyšela, že se mají omezit autobusy č. 75 po 17.00 hodině. Žádá, aby na
WEB stránkách byly postupně uveřejňovány nové informace ohledně bezpečnosti na
přechodech.
Sdělila stížnosti cestujících ohledně cigaretového zápachu v autobusech fy Maxner.
Starosta: Děkuje všem přítomným za účast a těší se na stejnou účast i na dalších schůzích
zastupitelstva.
OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého zastupitelstva.
Hlasovali:

Zapisovatel:

pro

14

proti

Markéta Hrdinová

zdrželi se

0

……………………………………..

Ověřovatelé zápisu: Marcela Červencová

Starosta:

0

……………………………………..

Ing. Jarmila Tyralová

……………………………………..

Ing. Jiří Krchňák

……………………………………..
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