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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 21.6.2004, rozšířenou
o připomínky z diskuse :
Obecní rada se ve sešla od jednání minulého OZ, které se konalo dne 13.4.2004, v termínech
13.4, 26.4., 10.5., 24.5, 7.6.2004, a zabývala se se mimo běžné agendy následujícími
činnostmi :
Pochopitelně největší těžiště zájmu obecní rady se týkalo obnovy KD a s tím spojených prací.
Jednou z etap prací jsou i vícepráce spojené s výstavbou. Jedná se v prvé řadě o injektování
základů KD, v místě sousedícím s Hospodou na kopci. Nutnost těchto prací vyplynula
ze stavu základů, kopaných průzkumných sond a podle souhrnného vyjádření názoru statika.
Práce byly provedeny odbornou firmou DEV Company metodou tzv. hřebíkové injektáže.
Stejná firma provedla i statickou stabilizaci zdi suterénu KD ze strany sálu zakotvením této
zdi do rostlého terénu. Další podobnou prací byla oprava stávajících základů KD v suterénu,
které byly nedostatečně založeny nebo takřka vůbec asi z 2/3 délky zdí suterénu KD. Tyto
vícepráce pochopitelně kromě financí vyžadují i čas.
Proto pokračovaly práce na zdění ½ sálu tzn. ne nad suterénem, betonáž a zdění v suterénu
KD a příprava prací na betonování věnce suterénu, položení panelů stropu suterénu apod.
Kromě těchto pracích byla dále navázána spolupráce s interiérovým architektem, který by se
měl podílet na přípravě a doladění návrhu interiéru sálu / výběr oken, dveří a doplňků,
barevné řešení sálu apod. /
Další činností OR a starosty byla příprava převodů nebo dokončení převodů některých
nemovitostí na území obce. Jednalo se hlavně o dokončení převodu pozemků pod chodníky
v obci na naši obec, tedy záležitost o které jsme již ve Zpravodaji informovali. Dále prodej
některých pozemků pod chatami v chatovišti u řeky, darování některých pozemků ze strany
občanů obci apod. Příprava převodu nemovitostí vyžaduje především čas na přípravu
potřebné dokumentace a na doladění předběžných dohody s účastníky řízení o podílu na
nákladech na převod.
V červnu byla dokončena montáž zabezpečovacího zařízení fy MANHAS DIS v ZŠ, včetně
úvodní elektrorevize zařízení. Občané naší obce tak budou mít možnost zabezpečit své domy,

chaty, auta apod. před zcizením, bližší podrobné informace a ceníky této služby cen jsou
zveřejněny v tomto čísle Zpravodaje jako inzerát.
Na začátku června proběhlo dvoudenní krajské povodňové cvičení Příval 2004, které se
týkalo povodí řeky Opava, tzn. i naší obce. Naše obec byla zařazena v rámci cvičení do
druhého sledu, tj. bez výjezdu a bez zásahu v terénu, pouze na úrovni jednání povodňové
komise obce a potřebných rozhodnutí obce. Cílem bylo secvičení činností obcí podle
povodňových plánů, podle simulované povodně, ve spolupráci s HMÚ, Hasiči, Policií,
krajským úřadem apod. To vše podle zkušeností z roku 1997, se stejnými meteorologickými
zprávami, rozsahem simulovaných záplav apod. Velikostí a rozsahem zatím nebylo podobné
cvičení na úrovni kraje organizováno.
Druhý den proběhlo vlastní cvičení, v naší obci se svoláním povodňové komise po oznámení
zpráv o stavu vod z HMÚ, o vyhlášení povodňových stupňů včetně vyhlášení cvičného
krizového stavu na území kraje hejtmanem kraje. Na základě rozhodnutí povodňové komise
obce proběhl i skutečný výjezd SDH Děhylov, s hlídkovou, kontrolní a simulovanou
evakuační činností v terénu, s prověřením stavu vysílaček v terénu, stavu vozidla apod.
Vlastní průběh všech činností obce je zapsán v detailech v Povodňové knize obce, a vycházel
mj. i ze zkušeností členů OR při povodni z r. 1997. Poznatky, postřehy a poznámky obce byly
písemně předány s hodnocením cvičení na krajský úřad.
Obci byla převedena polovina finančních prostředků z udělené dotace z programu Obnovy
venkova na dotační tituly Obnova KD zatím ve výši 250 000,- a místní komunikace Starý
kopec zatím ve výši 100 000,-. Druhá polovina těchto prostředků bude na účet obce bude
převedena po vyúčtování těchto akcí.
Soutěž školních časopisů
Naše základní škola a její školní časopis Školáček se účastnili celostátní soutěže školních
časopisů. Pro naše školáky, jejichž přípěvky časopis tvoří, a paní učitelky, které tvoří zase
redakci časopisu, skončil skutečně velkým úspěchem. V kategorii základních škol do soutěže
poslalo svůj časopis 109 časopisů a časopis naší školy byl nominován mezi 6 nejlepších
a získal nakonec cenu za Originální tvůrčí přínos. Příspěvek paní ředitelky je uveden dále na
stránkách Zpravodaje v příloze Naše škola. Dovolujeme si za obec dětem i učitelskému sboru
k tomuto úspěchu naší školy pogratulovat.
Celkové výsledky jsou uvedeny mj. i na www.mujnet.cz

