Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce v Děhylově konaného
dne 27. června 2012.

Přítomno :

15 členů zastupitelstva obce
8 občanů

Program zasedání :
Zpráva o činnosti obecní rady.
Plnění rozpočtu za období do V/2012 a rozpočtové změny
Schválení závěrečného účtu obce
Schválení územního plánu obce
Schválení Dodatku č. 1-kontokorentu
Prodej části pozemku p.č. 801/34 k.ú.Děhylov
Schválení Závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2011
Přijetí dotací-Protipovodňová opatření ( OPŽP ), Péče o válečné hroby (
Ministerstvo obrany )
9. Přijetí pozemku od Správy silnic Moravskoslezského kraje-p.č. 865/1
k.ú.Děhylov
10. Různé
11. Diskuse a závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

.
Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jiří Krchňák. Konstatoval, že jednání
Zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, že je přítomno 15 členů ZO a že zasedání je
schopno se pravoplatně usnášet.
Seznámil s návrhem programu zasedání, bod 9 se ruší, přijetí pozemku od SSMSK.
Upravený program zasedání byl schválen 15 hlasy členů zastupitelstva obce bez
připomínek.
Zapisovatelem byla ustanovena Pavlína Vitásková
Ověřovatelé zápisu byli určeni ing.Jarmila Tyralová a pan Miroslav Chyla
Do návrhové komise byli zvoleni paní Marcela Červencová a Oldřich Slavík.
Návrhová komise byla schválena 15 hlasy přítomných členů zastupitelstva obce.
Zápis z 8.zasedání Zastupitelstva obce byl vyložen na Obecním úřadě k
nahlédnutí, proti jeho znění byly uplatněny námitky, zápis nebyl podepsán starostou obce
a ověřovatelem zápisu Markétou Hrdinovou. Zápis nebyl schválen.
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1. Zpráva o činnosti obecní rady.
Ing.Jaromír Víteček seznámil přítomné o činnosti rady obce, která se od minulého
zasedání ZO sešla 5x a projednávala následující úkoly:
- dokončení a vyhodnocení projektu „Revitalizace aleje u řeky Opava“
- monitorován a hodnocen průběh výstavby „Komunikace s vyloučením provozu
motorových vozidel“
- byl provede konkurz na ředitele ZŠ Děhylov
- zabývala se úkoly ČIŽP
- rekonstrukce pomníku padlých
viz. příloha 1
ing.Gruzska- zda zpráva o činnosti rady obce může být předána členům ZO
Odpověděl starosta – ano je to možné
Ing.Gruzska – na základě čeho výběrová komise rozhodla, že Mgr.Kovaříková byla
jmenována na ředitelku ZŠ Děhylov
Odpověděl ing.Víteček – konkurz byl neveřejný a dle stanovených kritérií vše splnila.
Hlasování komise bylo jednohlasné.
Chyla Miroslav- pozvat novou ředitelku na příští zasedání zastupitelstva obce.
OZ bere na vědomí zprávu o činnosti obecní rady za období od 9. zasedání Zastupitelstva
obce
Hlasovali pro 15

proti 0 zdrželi se hlasování

0

2. Zpráva o plnění rozpočtu obce k 31.5.2012, rozpočtové úpravy.
Seznámila Pavlína Vitásková :
Příjmy – 3 885 018,47Kč
Výdaje – 4 272 410,75 Kč
Stav finančních prostředků na účtu obce Děhylov činil k 31.5.2012 51 526,68Kč.
Stav kontokorentního účtu k 31.5.2012 činil 668 340,53
ZO bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za období do 31.5.2012 viz. příloha 2
Hlasovali pro 15

proti 0 zdrželi se hlasování 0
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Úprava rozpočtu.
Příjmy –
Přijaté transfery ( dotace )

- zvýšit z 4 283 165,00Kč

na 5 240 162,00Kč

Výdaje –
Běžné

- zvýšit z 6 006 000,00Kč

na 6 963 000,00Kč

viz. Příloha 3.
OZ schvaluje rozpočtové změny č. 2 v rozpočtu obce na rok 2012 viz příloha 3.
Hlasovali pro 14

proti 0 zdržel se hlasování 1

3. Schválení závěrečného účtu obce.
Seznámila Pavlína Vitásková :
Příjmy –
Daňové
–
Nedaňové
Kapitálové
Dotace
Příjmy celkem

4 550 085,62Kč
851 227,02Kč
8 240,00Kč
1 844 673,60Kč
7 254 226 24Kč

Výdaje –
Běžné
Kapitálové
Výdaje celkem

6 265 408,54Kč
975 769,00Kč
7 241 177,51Kč

Konečný zůstatek na běžném účtu k 31.12.2011 činil 39 972,29 Kč. V roce 2011 byl požit
kontokorentní účet ve výši 269 393,86Kč.
Přezkum hospodaření obce byl proveden ve dnech 1.11.2011 a 18.5.2012 za období roku 2011.
Při přezkoumání hospodaření územního celku dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly dle §
10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání
hospodaření obce za rok 2011 je Viz. příloha 4.
ZO bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření obce Děhylov za rok 2011 a schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad, viz. Příloha 4.
Hlasovali pro 15

proti 0 zdrželi se hlasování

0

4 .Schválení územního plánu obce.
Seznámil ing. Krchňák :
Přílohou zápisu je opatření obecné povahy a Zastupitelstvo obce Děhylov, příslušné podle § 6
odst. 5 písm. c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona
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č. 68/2007 Sb. (stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního
zákona, ve spojení s ustanovením § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
v y d á v á tento územní plán Děhylov, v rozsahu textové a grafické části této územně plánovací
dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto opatření a kterou tvoří textová a grafická část
územního plánu.
4a/ OZ rozhodlo v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č.500/2004 Sb. správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu
územního plánu Děhylov ve smyslu přílohy č.3 předloženého materiálu.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 2
4b/ OZ vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy územní plán
Děhylov.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 2
5. Schválení Dodatku č. 1 - kontokorentu
ing.Krchňák –
informoval, že rada obce projednala a vzala na vědomí dodatek ke smlouvě o kontokorentnímu
úvěru, kde navrhuje zvýšit limit na 2 mil.Kč s ohledem na vyžadovaný podíl obce u dotovaných
staveb investovaných obcí.
5/ OZ schvaluje navýšení kontokorentního úvěru ve znění dodatku č. 1 KA 1205075 k Úvěrové
smlouvě-kontokorentnímu úvěru KA 0809398 ze dne 15.9.2008 s Volksbank CZ, a.s. Praha 4, Nusle,
Na Pankráci 1724/129, IČ: 250 83 325, a pověřuje starostu obce podpisem příslušné smlouvy.

Hlasovali pro 15 proti 0 zdrželi se hlasování 0
6. Prodej části pozemku p.č.801/38 k.ú.Děhylov.
ing. Krchňák –
požádal přítomné členy zastupitelstva obce aby vznesli návrhy ceny za m2 na prodej části
pozemku p.č. 801/38 k.ú.Děhylov, dle GP 395-502/2012. Návrh ceny pozemku je
230,00Kč/m2.
6/OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 801/38 k.ú.Děhylov dle GP 395-502/2012 v celkové ceně 22
770 Kč panu David Lindovský, Na vyhlídce 559, 742 85 Vřesina
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrželi se hlasování O
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7. Schválení závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínksa za rok 2011.
Ing.Krchňák
V materiálech jste obdrželi jak Závěrečný účet tak i zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, jehož členem je i obec Děhylov.
7a/ OZ schvaluje Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2011 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Hlasovali pro 14 proti 0 zdrželi se hlasování 1
7b/ OZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2011 odborem kontroly a interního auditu MS kraje.
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 2
8. Přijetí dotací – Protipovodňová opatření ( OPŽP ) a, Pěče o válečné hroby (
Ministerstvo obrany ).
Ing.Krchňák
Dotace na rekonstrukci pietního místa pomník padlých Děhylov činí od Ministerstva obrany
353 000,00Kč, spoluúčast obce činí 100 000,00Kč.
Ing.Vitásek R. – výběrové řízení k pomníku padlých , v dokumentaci je chybně stanovený
materiál. Projekt opravit a podat správu na Ministerstvo obrany ke schválení změny.
Tomáš J. – Rozpočet byl předložen Ministerstvu obrany. Dokumentace k rekonstrukci
pomníku padlých měla být vypracována na úrovni. Dokumentace na výše uvedenou stavbu
byla neodborně zpracována. Jedná se např., že pomník padlých není zežuly, ale z mramoru.
Starosta obce smlouvu podepíše, až po upřesnění použitého materiálu na projekt
„Rekonstrukce pomníku padlých Děhylov“. Jedná se o smlouvy s Ministerstvem obrany.
8a/ OZ přijímá dotaci MO ČR na projekt „ Rekonstrukce pomníku padlých Děhylov v celkové
výši 353 000Kč a ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu
Hlasovali pro 15 proti 0 zdrželi se hlasování 0
Dotace na Protipovodňová opatření pro obec Děhylov z SFŽP.
Ing.Víteček J. navrhuje odložit schválení dotace až na příštím zasedání zastupitelstva obce
Ing.Vitásek R. – zda je možno zapůjčit projektovou dokumentaci k prostudování.
8b/ OZ přijímá dotaci SFŽP na projekt Protipovodňová opatření pro obec Děhylov v celkové výši 1
919 446Kč
Hlasovali pro 13 proti 0 zdrželi se hlasování 2
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9.Různé
Mgr.Kozubíková – vyvěsit úřední hodiny ve všech vývěsních skříňkách.
- Projekt na opravu WC traktu v ZŠ Děhylov.
Odpověděl starosta – dotace na opravu WC traktu v ZŠ Děhylov nebyla obci přiznána, opětovně
se žádost o dotaci bude podávat v roce 2013.
Ing.Vitásek R.- řešení přechodů u ZŠ Děhylov.
Odpověděl starosta – bude vybudována brána nad přechodem se značením.
Ing.Gruzska – na 1. Zasedání kontrolní komise bylo navrženo, aby zábradlí u ZŠ Děhylov bylo
prodlouženo až k autobusové zastávce ( směr k autobusové zastávce Rozcestí )
Tomáš J.- doplnit dopravní značku Zákaz vjezdu nákladních vozidel u vjezdu do obce na místní
komunikaci(MK) Výstavní. Mělo by se zakročit s majitelem Fa. Osmančík. Doporučuje, aby se
oslovila Policie ČR. Rovněž upozornit majitele rodinných domů, aby svými stromy nezastiňovali
dopravní značky umístěné na MK Výstavní a toto značení bylo dostatečně viditelné.
Odpověděl místostarosta – přislíbil nápravu dopravního značení, a majitele dopravní firmy
upozorní na zákaz vjezdu nákladních vozidel na MK Výstavní.
Hrdinová M.- ořez keřů u chodníku na ulici Porubská u novostavby rodinného domu pana Hoška.
Ing.Vitásek R.- při úklidu MK Výstavní byly odvezeny zametené nečistoty na ulici švestkové
aleje kde se povalovaly nedopalky, igelitové sáčky, apod.
Starosta obce poděkoval na závěr zasedání zastupitelstva obce všem za účast.
10. Diskuse a závěr.
ZO bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu z jednání minulého OZ
Nehlasovalo se.

Zapisovatel:

Pavlína Vitásková

…..…………………………..

Ověřovatelé zápisu:

Ing.Jarmila Tyralová

……………………………….

Miroslav Chyla

..……………… ………………

Starosta:

ing. Jiří Krchňák

.………………………………
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