Děhylovský zpravodaj 3/2002
Tak zase tady máme volby
Současnému obecnímu zastupitelstvu vyprší v listopadu t.r. mandát pro toto volební období
1998-2002.
Co říci k volbám a co popřát občanům obce do nového volebního období 2002-2006?
Účelem voleb do obecního zastupitelstva není samozřejmě nic jiného, než sestavit
zastupitelstvo obce, které se bude starat o správu a rozvoj obce v dalším volebním období.
Ve volebním období se každému zastupitelstvu vždy něco povede a nepovede, stejně jako
v každém jiném lidském konání. Zde je nutno si uvědomit, jednak že kromě snahy a vůle něco
v obci udělat a vybudovat, je obecní zastupitelstvo omezeno rozpočtem obce tj. hlavně
daňovými příjmy obce, které jsou dány zákonem.
A druhá věc jsou ostatní zákony České republiky, kterými se zastupitelstvo, ale i každý jeho
člen osobně při výkonu funkce ve volebním období musí řídit.
A třetí věc, ta se málo zdůrazňuje, je osobní zodpovědnost každého zastupitele vůči jeho
představě o správě a rozvoji obce do budoucnosti. Při hlasování zvedá každý ruku jen za sebe.
Například současné zastupitelstvo odmítlo představu o výrazném zadlužení obce v souvislosti
s rekonstrukcí kulturního domu. Při tomto rozhodování byly na jedné straně srovnány
současné finanční možnosti obce a možné, budoucí využití KD. O záležitosti bylo jednáno
mnohokrát. Případné zadlužení, které by zavázalo a omezilo obec i v příštím volebním
období, naprosto neodpovídalo přínosu vydaných prostředků pro obec a finančním
možnostem obce. Je možné pochopitelně i opačné rozhodnutí, podle názoru zastupitelstva, ale
není v zájmu obce, jinak by bylo samozřejmě přijato.
Že se jiný účastník stavebního řízení povýšil do funkce rozhodčího o investicích obce je už
jen jeho věc. Rozhodování o vydání obecních prostředků je zákonem svěřeno do pravomoci
a odpovědnosti členů zastupitelstva. To platí ovšem i pro nově zvolené zastupitelstvo pro
období 2002-2006, které bude tuto otázku určitě znovu rozhodovat.
A co tedy popřát občanům obce do nového volebního období?
Především zodpovědnou volbu svých zástupců do obecního zastupitelstva, protože jak bylo
řečeno výše, například vydávání obecních finančních prostředků, určování rozpočtových
priorit, případné rozhodnutí o zadlužení obce je zcela v paravomoci zastupitelů obce. V naší
obci, která je malá, se asi všichni známe natolik, že občané vybírají své kandidáty na základě

osobní zkušenosti s tím nebo oním kandidátem a tím, že srovnáme jednotlivé kandidátky mezi
sebou.
Koho si zvolíme, toho na obci budeme mít.
A podle toho správa obce v dalším období bude vypadat.
Proto zveme všechny občany k volbám do obecního zastupitelstva 1.a 2.11.2002.
Vážení občané Děhylova!
Dnem 1.- 2. listopadu 2002 skončí funkční období současného Zastupitelstva obce Děhylov.
Bude zvoleno nové Zastupitelstvo, které by mělo pokračovat v práci do roku 2006. Bude třeba
dokončit stavby a administrativní úkoly dané zákony ČR, zpracované současným
Zastupitelstvem a řešit stavby a úkoly nové ku prospěchu naší obce.
Rád bych se pokusil stručně zhodnotit výsledky práce odstupujícího Zastupitelstva, ale
myslím si, že to přísluší více občanům než starostovi. Někdo může říci udělalo se málo, někdo
udělalo se dost, nebo neudělalo se nic. Myslím, že ti občané obce, kteří se alespoň občas
seznamovali s prací Zastupitelstva a Obecního úřadu mohou si svůj názor vytvořit docela
dobře. Snažili jsme se veřejnost informovat vydáváním "Děhylovského zpravodaje",
informacemi na úředních vývěskách i pozvánkami na veřejné schůze Zastupitelstva, které
však navštěvovalo poměrně málo občanů. Že ba šlo o nezájem o věci veřejné? Nevím, snad
spíše to byl nedostatek času, zaneprázdněnost prací a denními starostmi.
Mohl bych nyní obsáhle vypočítávat stavby, opravy a změny, které byly za uplynulé 4 roky
v obci úspěšně dokončeny a ty, které jsme v záměrech měli, ale z různých důvodů se dosud
neuskutečnily. Neučiním tak, neboť bych v podstatě opisoval články a informace
ze "Zpravodaje" č. 5/2001 a číslo 2/2002, které byla vydány a doručeny všem občanům obce
v závěru roku 2001 a v polovině roku 2002. Mohu říci jen to, že dnes obec Děhylov hospodaří
bez dluhů, s poměrně slušnými aktivy v bankovních institucích. Tyto finanční rezervy bude
možno v roce 2003 použít na provedení důležitých staveb, jako je stavba "Místní komunikace
Starý kopec", nebo "Obnova kult. domu", event. jiné stavby. To je ten podstatný rozdíl proti
začátku finančního období v roce 1999 a dnes, t.j. v roce 2002.
V současné době se dokončuje STL plynovod v Postranní ulici, hotova je oprava míst.
komunikace za Obecním úřadem a ukončena je oprava odvodnění požární nádrže u kaple.
Náklad na realizaci těchto 3 staveb činí cca 346 000,- Kč. Přistoupili jsme také na spolupráci
s obcí Plesná v zajišťování oprav na hřbitově v Plesné a investovali zde částku cca 40 000,Kč. Další značné investice byly provedeny do vnitřního vybavení ZŠ Děhylov a do výstavy
a hospodaření v obecním lese. Věřím, že začátkem roku 2003 nové Zastupitelstvo úspěšně

zahájí stavby MK Starý kopec, obnovu KD, případně opravy míst. komunikací a chodníků
v ulicích Postranní, Porubská, Skalní. Jsou pro to již nyní vytvořeny dobré projektové,
finanční a organizační podmínky.
Přeji úspěšnou práci novému Zastupitelstvu obce Děhylov a zvu všechny občany k účasti
na volbách do Senátu Parlamentu ČR, které se konají 25.a 26. října 2002 a následně
k volbám do Zastupitelstva obce, které se konají 1.a 2. listopadu 2002 v budově OÚ
Děhylov.
Ing. Opršal M., starosta

Upozornění pro občany.
Na obecní úřad docházejí dotazy občanů na původce záhadných telefonátů nekterým občanům
obce. Jedná se o telefonát, kdy bez toho, aby se volající představil, žádá volané o odpovědi na
otázky kolem voleb do Zastupitelstva obce. Podle hlasu byl dotyčný "telefonista" některými
občany poznán.
Pro upřesnění uvádím, že se nejdná o nikoho ze současného Zastupitelstva, nebo Rady obce.
Protože se zřejmě jedná o kandidáta jedné volební strany do Zastupitelstva v naší obci
a počátek volební kampaně má svůj zákonný termín až později, Obecní úřad a Rana obce tuto
činnost odsuzuje a distancuje se od ní.
POZOR! Sdělení SmVaK Ostrava a Opava ze dne 9.10.2002.
V nejbližších dnech budou zahájeny práce na stavbě "Oprava vodovodu Děhylov-I. etapa".
Práce započnou na ulici Výstavní a postupně budou po úsecích prováděny v celé obci. Jeden
úsek bude opravován po dobu několika dnů. Jednotlivé ulice, nebo jejich úseky, budou
náhradně zásobovány pitnou vodou, z venkovních provizorních rozvodů vody. Tyto rozvody
vody poslouží SmVaK a provizorně napojí na vodoměrné šachty v budovách.
Venkovní rozvody z černého plast. materiálu nutno chránit proti mechanickému poškození, na
příklad při přejíždění auty apod., chráničkami z fošen a pod..
OÚ Děhylov bude podle dodaných informací z SmVaK průběžně informovat občany přes
obec. rozhlas o termínech oprav v jednotlivých úsecích místních komunikací a náhradním
zásobování vodou.
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Informace o oznámení záměru "ČD DDC, Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst.
Ostrava Svinov-žst. Opava Východ"
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), dále jen zákon
Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství jeko příslušný
úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., obdržel oznámení zpracované podle přílohy č.
3 zákona o záměru
ČD DDC, Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov - žst. Opava Východ,
oznamovatel SUDOP BRNO spol. s r.o.,
které podléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona
Do oznámení lze nahlížet v úřední dny (pondělí a středa) v době od 8.00 - 17.00 hod. na
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
v kanceláři č. B 505, na Obecních úřadech obcí Děhylov, Dobroslavice, Jilešovice, Háj
ve Slezsku, Mokré Lazce, Štítina, Magistrátu města Ostravy, Magistrátu města Opava a na
příslušných úřadech dotčených orgánů státní správy. Nahlédnutí mimo úřední dny je nutno
předem dohodnout.
Po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění této informace může veřejnost k danému záměru zasílat
své písemné vyjádření, a to přímo na výše uvedenou adresu krajského úřadu nebo
prostřednictvím shora uváděných obecních úřadů nebo prostřednictvím Magistrátu města
Ostravy, nebo prostřednictvím Magistrátu města Opavy. Tato informace včetně části G
oznámení (všeobecné srozumitelné shrnutí) je zveřejněna na internetu na adrese www.krmoravskoslezsky.cz , odkazE.I.A, odkaz Seznam posuzovaných aktivit E.I.A. podle zákona č.
100/2001 Sb..
K vyjádření zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.
Ing. Hynek Orság
vedoucí odboru

životního prostředí a zemědělství
Vyvěšeno dne 9.10.2002.

