Zápis
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Děhylov,
konaného dne 26. 3. 2012 v 17.00 hod.
v KD Děhylov

Přítomno:

12 členů zastupitelstva obce
2 občané

Program zasedání:
1. Zpráva o činnosti obecní rady
2. Přijetí dotací
3. Plnění rozpočtu za rok 2012 a rozpočtové úpravy
4. Smlouva o vstupu na nemovitost, podmínkách stavby SMVaK
5. Smlouva o zřízení věcného břemene Advisia s.r.o., SMP NET s.r.o.
6. Smlouva o právu provést stavbu Povodí Odry
7. Zpráva PČR, návrh smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ
Distribuce
8. Různé
9. Diskuse a závěr

Zasedání zahájil a řídil starosta obce ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání zastupitelstva
bylo řádně svoláno, že je přítomno 12 členů ZO a že zasedání je schopno se právoplatně
usnášet. Seznámil přítomné s návrhem programu zasedání.
Program zasedání byl schválen všemi 12 přítomnými členy zastupitelstva obce.
Zapisovatelé: Pavlína Vitásková a Markéta Hrdinová.
Ověřovateli zápisu byli určeni ing. Oto Gruszka a Monika Hofferková
Do návrhové komise byli zvoleni Markéta Hrdinová a Ing. Roman Vitásek.
Návrhová komise byla schválena 12 hlasy přítomných členů zastupitelstva.
Zápis z 6. 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.
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1.

Zpráva o činnosti obecní rady

Zprávu přednesl ing. Jaromír Víteček
Rada obce se sešla od minulého zasedání zastupitelstva obce celkem 5x (9.1., 23.1., 13.2.,
27.2. a 12.3. 2012) a zabývala se následujícími činnostmi:
-

Výstavbou „Komunikace s vyloučením provozu motorových vozidel“. Regionální
rada (poskytovatel dotace) dala další požadavek na vybudování rampy pro imobilní
občany od zastávky Plesná Žižkov k chodníku. Obec zajistí dokumentaci, regionální
rada tuto stavbu profinancuje. Řeší se i požadavek MěOb Plesná na realizaci přechodu
pro chodce v prostoru zastávky na Žižkově. Zásahem starosty Martinova p. Civína se
podařilo zajistit finanční prostředky na projekt pokračování chodníku dále směrem na
Martinov s vyústěním ve Mlýnku. Projekt financuje město Ostrava.

-

Územním plánem obce Děhylov. 31. 1. 2012 proběhlo v sále KD Děhylov veřejné
projednávání ÚP. Na základě připomínek občanů, ale představitelů MěOb Plesná
bude tento ÚP doplněn a během měsíce května 2012 a proběhne opakované veřejné
projednávání ÚP.

-

Přechody (ZŠ Děhylov) - zvýšení bezpečnosti chodců (součástí zadání je i zřízení
optické brány a uvažuje se rovněž o přesunu přestupní zastávky na Žižkov).

-

Rekonstrukcí Pomníků padlých. Z Ministerstva obrany byla obci přislíbena dotace ve
výši 353 000 Kč z celkových projekčních nákladů na tuto akci 453 000 Kč. Termín
ukončení včetně kolaudace a vyúčtování směrem k poskytovateli dotace je do 30. 11.
2012.

Diskuse ke zprávě o činnosti OR:
Hrdinová – dotaz na provizornost případného chodníku k Martinovu v kontextu s budoucí
kruhovou křižovatkou na Žižkově?
Odp. starosta: Projekt řeší několik staveb, část pod kruhovou křižovatkou bude řešena
provizorně. Udržitelnost chodníku je 5 let.
Ing. Gruszka – dotaz na cyklostezku k Mlýnku a bezpečnostní rampu. Vyslovuje požadavek,
aby zpráva o činnosti OR byla předána s předstihem všem členům zastupitelstva obce.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za uplynulé období – viz příloha č. 1
Hlasovali:

pro

12

proti

2

0

zdrželi se

0

2.

Přijetí dotací

Informace podal starosta
a) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obce ve výši 223 042.00 Kč, z toho
příspěvek na výkon státní správy 135 300.00 Kč a příspěvek na školství 87 742.00 Kč.
Položka 4112 – Neinvestiční přijaté transfery ze SR. Příloha 2a)
Hlasovali:

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

b) Investiční dotace na výstavbu chodníku z dotačního programu „DSH 10 – Zvyšování
pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“ ve výši 200 000,00 Kč (stavba 101 chodník kolem školního hřiště). Příloha 2b).
Hlasovali:

3.

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

Plnění rozpočtu obce k 29. 2. 2012 a rozpočtové úpravy

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

1 019 520,45
39 617,10
55 761,00
1 114 898,55

Výdaje:
Běžné
Kapitálové
Financování
Výdaje celkem

1 054 418,18
395 870,00
628 770,59 2 079 058,77

Stav finančních prostředků na účtu k 29. 2. 2012 činil 63 959,39 Kč
B/ Rozpočtové úpravy:
Příjmy:
Daňové
Nedaňové
Příjmy celkem

se neupravují
zvýšit z

721 000,00 Kč

Výdaje:
Běžné
zvýšit z 5
970 000,00Kč
Kapitálové
se neupravují
Financování
snížit z
-928 880,00Kč
/ zapojení kontokorentu /
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na

733 500,00 Kč
9 476 662,00 Kč

na

6 006 000,00 Kč

na

-529 338,00Kč

Výdaje celkem

9 476 662,00 Kč

3a/ OZ Schvaluje zprávu o plnění rozpočtu obce za období do 29. 2. 2012 – viz příloha č. 3a.
Hlasovali:

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

3b/ OZ schvaluje rozpočtové změny č. 1 v rozpočtu obce na rok 2012 – viz příloha č. 3b.
Hlasovali:

4.

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

Smlouva o vstupu na nemovitost, o podmínkách stavby SmVaK Ostrava
- viz příloha č. 4

Jedná se o rekonstrukci redukční šachty a napojení na vodovodní řady – ul. Starý kopec
Hlasovali:

5.

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

Smlouva o zřízení věcného břemene Advisia s.r.o. a SMP NET s.r.o.

Jedná se o výstavbu inženýrských sítí Děhylov (vodovodní řad, plynovod a účelová
komunikace) na p. č. 522 a č. 820, tj. nový stavební obvod za Pavlem Závackým.
Příloha 5a) – voda
Hlasovali:

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

Příloha 5b) – plyn RWE
Hlasovali:

6.

Smlouva o právu provést stavbu Povodí Odry

Rekonstrukce měřící stanice Děhylov, srážkoměrná část – p.č. 678, 675/22, 663/18 a 879/24
k.ú. Děhylov (výměna laminátových objektů za zděné) na celkové výměře pozemků 150 + 15
m2. Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemků obce dotčených trvalým záborem, a to
formou daru.
Diskuse k tomuto bodu
:
Ing. Vitásek – může stavební úřad tuto stavbu zamezit (150 m2)?
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Ing. Víteček – zdá se mu, že zastavět 150 m2 pozemků bez podmínek je zvláštní. Proč Povodí
Odry pozemky neodkoupí a pak staví.
Návrh řešení: vyvolat jednání a stanovit podmínky.
Návrh nového usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu a členy OR projednáním záměru Povodí Odry provést
stavbu „Rekonstrukce měřící stanice Děhylov, srážkoměrná část“, a podat zprávu na příštím
jednání OZ. Příloha č. 6
7a) Zpráva Policie ČR
Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku – viz příloha č. 7a)
Hlasovali:

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

7b) Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Děhylov (umístění podzemního vedení nízkého napětí na
parcele č. 114 a omezení této parcely ochranným pásmem podzemního vedení nízkého napětí
– G. P. č. 385-19/2011) – viz příloha č. 7b)
Hlasovali:

pro

12

proti

0

zdrželi se

0

8. R ů z n é
Byl přednesen návrh na navýšení kontokorentního úvěru ve výši 1 mil. Kč s ohledem na další
možné dotace. OZ pověřuje starostu a paní Vitáskovou, aby zjistili možnosti navýšení
stávajícího úvěru na výši 2 mil. Kč.
Ing. Víteček – bylo by vhodné využít schválených dotací z EU, protože tyto možnosti v brzké
budoucnosti asi skončí.
Starosta obce navrhl provedení změny ve vedení finančního výboru. Do této funkce byl
navržen ing. Jaromír Víteček.
a)

OZ bere na vědomí rezignaci paní Marcely Červencové na funkci předsedy finančního
výboru OZ
Hlasovali:

pro

11

proti

0

zdrželi se

0

b) Návrh na zvolení ing. Jaromíra Vítečka do funkce předsedy finančního výboru OZ
Hlasovali:

pro

11

proti

5

0

zdrželi se

0

9. Diskuse
J. Tomáš – kdy končí akce tzv. Revitalizace aleje?
Odp. starosta – v současné době
Ing. Vitásek – kolik nám bude scházet obecních finančních prostředků po vyúčtování dotací?
Odp. starosta – uvedl výčet dotovaných akcí a podíl obce na platbách
Ing. Vitásek – jak to dopadlo s dotacemi na čištění komunikací.
Odp. starosta - Projekt „ Čistá obec Děhylov “ je akceptován pod číslem 12109572.
Ing. Gruszka – navrhuje provedení opravy autobusové zastávky Rozcestí (rozbitá betonová
dlažba uvnitř zastávky i před ní)
Odp. starosta- projedná tuto skutečnost s prováděcí firmou NOSTA (chodník Žižkov)
Ing. Gruszka – seznámil přítomné s prováděným sčítáním projíždějících vozidel v obou
směrech u přechodu před školou. Doložil grafy ze 4 měření (délka 1 měření - 1 hodina).
I přes stávající opravu mostu ve Svinově je provoz snížen.
Ing. Vitásek – dotaz k úpravám přechodů, co vyplynulo z navrhovaných řešení?
Odp. starosta – až budou k dispozici peníze, bude nahoře i dole zřízena tzv. optická brána a
provedeno červenobílé značení. Úpravy proběhnou zřejmě v letních měsících.
M. Hrdinová – upozornit majitele psů, aby uklízeli jejich exkrementy.
Ing. Vitásek – rovněž upozornit na zákaz pálení chemického odpadu v kotlech
Starosta – navrhl uveřejnění příspěvku na tato témata v příštím zpravodaji
J. Obdržálek – uvádí, že zejména při nízkém tlaku se při ranním úklidu v obci dusí z komínů
OZ bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého obecního zastupitelstva.
Hlasovali:

Zapisovatelé:

pro

12

proti

zdrželi se

Markéta Hrdinová

…………………………………….

Pavlína Vitásková

……………………………………..

Ověřovatelé zápisu: Ing. Oto Gruszka

Starosta:

0

……………………………………..

Monika Hofferková

……………………………………..

Ing. Jiří Krchňák

……………………………………..
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0

