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Zpráva o činnosti obecní rady
Na úvod tohoto čísla obecního Zpravodaje přinášíme zprávu o činnosti obecní rady,
přednesenou starostou na zasedání obecního zastupitelstva dne 23.2.2004 :
Obecní rada se ve sešla od jednání minulého OZ, které se konalo dne 8.12.2003, v termínech
5.1, 19.1.2003, 2.2.2004, se zabývala se mimo běžné agendy následujícími činnostmi :
Jednáními spojenými s přípravnými pracemi na obnově sálu KD v obci. Po zamítnutí
odvolání fy SAKURA proti udělení stavebního povolení u krajského úřadu, nabylo stavební
povolení právní moci. Další připomínky může řešit už jen soud v soudním řízení, správní
řízení je tímto ukončeno. Soudní řízení, ve kterém bylo firmou SAKURA napadeno územní
řízení proběhlo dne 3.3.2004 a výsledkem bylo zamítnutí žaloby.
Z rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 8.12.2003, bod 1 jednání, byla jmenována podle
zákona o zadávání veřejných zakázek výběrová komise pro výběr dodavatele stavby, kterým
bylo předána poptávka obce včetně potřebné dokumentace. Výběrového řízení se zúčastnilo
5 stavebních firem a na základě hodnocení jejich nabídek bude vybrán dodavatel stavby.
Dalším bodem činnosti OR bylo zajištění opravy dlouho nefunkčních hodin na kapli. Již dříve
byla zajištěna instalace zvonů po opravě zvonice a zapojení zvonění.
Podle nabídky fy IMPULS B z Ostravy byla provedena v průběhu ledna 2004 oprava hodin na
obecní kapli, instalace zařízení pro řízení chodu hodin včetně časové synchronizace se
zvoněním, vše provedeno s řízením odvozeném z rádiového signálu. Celková cena opravy
činila celkem 34 913 Kč.
Dále obecní rada projednávala a schválila zahájení projekčních prací na opravu a statické
zabezpečení zapsané kulturní památky – obecní kaple. Po zjištění skutečného stavu úrovně
základových pásů, které činí 30-90 cm pod úroveň terénu – zjištění provedeno kopanými
sondami- a po zjištění skutečného stavu geologického podloží v okolí kaple vrtanými
sondami, může být ve spolupráci s Památkovým úřadem přistoupeno k projekčnímu řešení
statického zajištění budovy kaple.
Tyto práce z části navazují a dále rozšiřují na návrh úprav kaple s ohledem na její zavlhávání,
které byly provedeny v roce 2003. Součástí komplexního projektu bude, na požadavek
Památkového úřadu, i návrh řešení okolí kaple, tj. sadová úprava a řešení jejího oplocení. Po
dokončení projekčních prací a určení výše projekčních nákladů bude moci zastupitelstvo
odpovědně rozhodnout o časovém horizontu nebo členění stavebního řešení. Bude to
pochopitelně ovlivněno finanční situací obce související s obnovou KD. Pro stavební řízení
a případné požadování jakýchkoliv dotací ze strany státu nebo kraje je ovšem vypracovávaný
projekt a předběžná znalost projekčních nákladů naprostou nezbytností. Práce na projektu
budou ukončeny v březnu t.r.
Pro plánované a zamýšlené menší práce v obci, které budou prováděny v rámci veřejně
prospěšných prací nebo pracovníky obce byly zadány projekční práce na řešení jednoduchých
projektů drobných staveb v obci, prováděných zřejmě jen na ohlášení u stavebního úřadu a to
: jednoduché parkoviště u ZŠ, oprava oplocení na Spojovacím chodníku, podklady pro
pasportizaci chodníků, které se mají dostat do vlastnictví obce, chodník stavební obvod –
autobusová zastávka včetně plotu, podklady pro pasportizaci místních komunikací a pod
podle potřeby obce.
Dále byl a nadále je projednáván a sledován obecní radou stav dopravní situace u ZŠ
v Děhylově, přičemž je záležitost řešena s oddělením dopravy MěÚ v Hlučíně. Jedná se
o zvýšení bezpečnosti školních dětí na přechodech a dále na úzkém úseku chodníku na ulici
Porubská v blízkosti křižovatky na Dobroslavice. Po odborném vyjádření odboru dopravy lze
v obecní radě a obecním zastupitelstvu jednat o dalším postupu.

Probíhá jednání s projekčními firmami ve věci opatření na omezení přívalových vod na ulici
U potoka. Zde je nutno uvést, že jednání s první z poptaných firem nesplnilo očekávání obce,
nyní probíhá jednání s dalšími projektanty.
Obec připravila a odeslala podklady potřebné na žádost o dotaci z krajských dotačních titulů
a sice odboru pro regionálního rozvoj kraje ve výši 500 000 Kč na obnovu KD v obci. Při této
příležitosti je nutno připomenout, že původně byla odsouhlasena dotace na tuto stavbu ve výši
1 500 000 Kč z ministerstva pro místní rozvoj v r. 2002. Tuto dotaci musela obec pro velmi
dobře známé protahování stavebního řízení vrátit. Takovou dotaci ze státního rozpočtu už
obec asi nedostane. Tyto škody obce, které ještě narostou, pokud bude skutečně zvýšena DPH
u stavebních prací, bohužel nelze nikomu předepsat k úhradě. Lze se jen ptát, k čemu to
všechno bylo.
Se správou silnic Moravskoslezského kraje – SSMSK – bylo jednáno o stavu kanalizačních
vpustí na státní silnici II/469. Oprava některých z nich dle příslibu SSMSK je plánována na
letní měsíce letošního roku.
Dalším předmětem probíhajících jednání s SSMSK a na krajském zastupitelstvu jsou
i pozemky pod chodníky na ulici Porubská od křižovatky na Dobroslavice směrem na Hlučín,
které jsou v majetku SSMSK. Jak jsme již informovali, SSMSK nabídla obci darovat zmíněné
pozemky pod chodníky, což by mělo být projednáno na krajském zastupitelstvu a dalším
krokem obce, při chybějící kolaudaci, bude legalizace formou pasportizace, což bylo zmíněno
výše. Po té je možno uvažovat o způsobu zlepšení jejich stavu formou opravy apod.
Podařilo se úspěšně ve velmi dobré spolupráci s majiteli pozemků ukončit nevyhovující
majetkový stav ve věci Spojovacího chodníku. Po provedení dosti komplikovaných
zeměměřičských prací tak mohla být uzavřena kupní smlouva na koupi pozemků pod
Spojovacím chodníkem ze strany obce a byla podána žádost o vklad vlastnického práva obce
na katastrální úřad. Daná komplikovaná záležitost byla příkladem toho, že při shodě obou
stran a jejich zájmu věc dovést do konce je možno situaci řešit.
Dále obecní rada řídila práce na provedení finančních kontrol odsouhlasených finančních
příspěvků za rok 2003 z rozpočtu obce a to pro : SDH, ZŠ, MŠ Český svaz zahrádkářů
a projednáváním nabídek firem, např. nabídky na instalaci bezdrátového internetu v obci,
firmy provádějící zabezpečení domů apod.
Odstoupení z funkce
Na jednání obecního zastupitelstva oznámil pan ing. Miroslav Opršal již dříve avizované
odstoupení na vlastní žádost z funkce místostarosty a člena obecní rady s platností
k 29.2.2003. Obecní zastupitelstvo odstoupení z funkce vzalo na vědomí a vyslovilo panu
ing. Opršalovi poděkování a uznání za jeho dlouholetou práci pro obec v zastupitelstvu,
v obecní radě a ve funkcích starosty a místostarosty.
Volby do obecní rady
S ohledem na odstoupení pana ing. Miroslava Opršala z funkcí provedlo obecní zastupitelstvo
volbu místostarosty obce. Obecní zastupitelstvo zvolilo členy volební komise a dále rozhodlo,
vykonat tyto volby jako tajné. Vzhledem k tomu, že odstoupení p. ing. Opršala bylo
avizováno již dříve, proto při jednáních zastupitelstva proběhly na téma voleb do obecní rady
neformální diskuse, včetně vyjádření jednotlivých členů zastupitelstva na možnost členství
v radě hlavně z hledisek osobních, časových – zaměstnání apod.
Volby byly organizovány tak, že přítomným 13 členům zastupitelstva byly rozdány volební
lístky a volba byla provedena tajně ze všech členů obecního zastupitelstva mimo stávajícího
starostu a odstupujícího místostarostu.
Výsledky voleb místostarosty obce :
Oldřich Slavík 11 hlasů

Bohuslav Slavík 1 hlas
1 lístek bez hlasu
11 hlasy byl zvolen místostarostou obce s účinností od 1.3.2004 pan Oldřich Slavík.
Dále byl volen pátý člen obecní rady. Členům zastupitelstva byly rozdány volební lístky
a volba byla provedena opět tajně ze všech členů obecního zastupitelstva, kteří nejsou členy
OR.
Výsledky voleb člena obecní rady:
Monika Hofferková 11 hlasů
Jiří Pekarčík 1 hlas
1 lístek bez hlasu
11 hlasy byla zvolena za členku obecní rady s účinností od 1.3.2004 paní Monika Hofferková.
Jak paní Hofferkové, tak panu Slavíkovi přejeme v jejich práci ve veřejné funkci pro obec
a její občany hodně zdaru a elánu.

