Děhylovský zpravodaj 2/2003
Zprávy a informace z obce, obecní rady a zastupitelstva obce
Obecní rada a zastupitelstvo se zabývaly především přípravou investičních akcí v obci v roce
2003, které jsou v různém stupni rozpracovanosti. Akce byly projednány na dřívějších
jednáních ZO, některé jsou již schváleny ZO dříve a bylo již na ně vystaveno stavební
povolení, u jiných stavební řízení běží. Investičním akcím v obci je věnován zvláštní článek.
Z ostatních
akcí
uvádíme:
Byla zadána oprava a doplnění dopravního značení na místních komunikacích v obci firmě
K+K s realizací v měsíci květen, začátek června v celkové výši cca 45 000 Kč.
V měsíci květnu byla dále provedena oprava místního rozhlasu firmou Šimíček ve výši
24 000 Kč. Zároveň během předávky i před ní bylo provedeno opakované vysílání místního
rozhlasu s výzvou k občanům o připomínky ke slyšitelnosti, které byly dodavatelem dále
zohledněny. O tyto připomínky žádáme občany i nadále.
Lesnípráce v obecním lese byly ukončeny, tj. po vykácení určených ploch přestárlého porostu
v obecním lese, jeho manipulaci a prodeji kulatiny bylo provedeno zalesnění vykácených
ploch. Celkově finančně v sumě se započtením příjmů za prodej dřeva a výdajů za kácení,
manipulaci, stahování dřeva a výsadbu nových stromků se jedná o kladný výsledek pro obec
ve výši cca 75 000 Kč. Současně obec požádala Ministerstvo zemědělství o dotaci na
zalesnění, která kladný výsledek hospodaření zvýší.
Je stále opakovaně jednáno s SSMSK Kylešivice (Správa silnic Moravskoslezského kraje)
ohledně stavu silničního průtahu obcí. Jedná se o 2 lokality a to jednak o stav vozovky nad
zatáčkou v okolí manželů Kubátových, kde silnice dle názoru obce ujíždí a kde situaci bude
nutno řešit asi až na kraji. Dále se jedná o chodník v zatáčce u p. Kaše, kde úzký profil
chodníku a výšková úroveň chodníků tvoří nebezpečné místo pro chodce. Návrhy obce na
instalaci svodidla nebo zábradlí byly zamítnuty, je nutno najít a je hledáno jiné řešení.
Obecní rada se také věnovala vymezení hranice mezi pozemky obce a občany obce a to na
Spojovacím chodníku a u hasičské zbrojnice. V případě Spojovacího chodníku se bude jednat
o odkup pozemku užívaného obcí od soukromého majitele a probíhá příprava geometrického
zsměření a zjišťování historie určení hranic pozemků na Katastrálním úřadu. V případě
pozemku u hasičské zbrojnice se bude jednat o zaměření nové hranice a sepsání dohody mezi
vlastníky sousedících pozemků.
Obecní rada se zabývala i jednáním mezi obcemi Dobroslavice, ěhylov, Hlučín a Ostrava
o řešení změn ve veřejné autobusové dopravě od 1.7.2003 na lince 69. Neprošel návrh obce
na rozšíření dopravy z Ostravy kolem 21.00, bude znovu předložen v dalším termínu změn
jízdního řádu. Horší je, že neprošel návrh naší obce a obce Dobroslavice na zavedení nového
spoje do Hlučína kolem 9.00 hodiny ranní. Zavedení tohoto spoje požadují obě obce za
výhodné pro občany obou obcí s ohledem na to, že v Hlučíně je nyní mnoho úředních institucí
příslušných pro naše obce. Proti financování tohoto spoje se postavilo město Hlučín a město
Ostrava. V této věci bude dále jednáno.
Dále byla na krajském úřadu v Ostravě, odboru dopravy, nárokována výstavby autobusové
čekárny na nástupní stanici Dílny DPMO, v současné době očekáváme vyjádření magistrátu
něsta
Ostravy.
V budovách ZŠ a MŠ v obci byla provedena hygienická kontrola s výsledkem bez větších
závad s požadavkem na instalaci bezdotykové baterie ve výdejně stravy ZŠ v budově OÚ.
Tato
instalace
byla
provedena
v měsíci
květnu.
K 31.5.2003 byla předáním zaasfaltovaných pozemků zpět obci ukončena I. etapa optavy
vodovodného řádu metodou epoxidace. Část obce kolem Porubské bude řešena podle
finančních možností investora tj. SMVaK, podle neoficiálních informací snad za rok.
V této souvislosti je nutno uvést, že na náklady obce byly provedeny kontrolní odběry

a zkoušky pitné vody příslušnou laboratoří v Martinově. Výsledky zkoušek nevyhověly
normě pro pitnou vodu jen v bodu obsah železa ve vodě. Výsledky zkoušek byly zapsány na
SMVaK se žádostí o zjednání nápravy. SMVaK provádějí odběry a zkoušení vody také,
výsledky jejich odběrů - provedené později než obec - ukazují kvalitu pitné vody v mezích
normy.
Vzhledem k tomu, že každá domácnost má sepsánu smlouvu s SMVaK o dodávce pitné vody,
pak pokud se některému občanu nejeví kvalita pitné vody vyhovující je nutno řešit urgencí na
SMVaK. Obec bude požadovat nebo provede další odběr vody v případě snížené kvality pitné
vody nebo podezření na sníženou kvalitu vody.
Obecní rada řídila a kontrolovala přípravu ke kontrole hospodaření obce za rok 2002 ze strany
krajského úřadu, vlastní kontrola hospodaření nevykázala nedostatky v hospodaření obce
a hospodaření obce za rok 2002 tak bylo uzavřeno bez výhrad.
V průběhu přívalových děšťů v měsíci květnu i červnu došlo ke škodám na majetku některých
občanů formou zaplavení nemovitostí, sklepů apodobně. Rádi bychom ještě jednou touto
cestou chtěli poděkovat hlavně členům hasičského sboru za účinnou pomoc při odstraňování
škod na obecním i soukromém majetku. Bylo velmi potěšitelné, že mezi pomahajícími byl
velký
počet
našich
mladých
spoluobčanů.
Zároveň probíhají jednání s Agroproduktivou, s majiteli pozemků přes které vedou vodní toky
a dále na úrovni územního plánu na opatřeních na omezení těchto nežádoucích jevů.
Stále probíhá, pomalu, ale jistě převod některých pozemků v obci z československého státu na
obec. V současné době byla na majetku obce ze strany státu předána komunikace vedle
budovy KD k bytovkám.
Obecní rada se dále zabývala stavem příprav festivalu na loděnici hlavně z hlediska zajištění
pořádku a bezpečnosti osob a provozu na místě, požární bezpečností, stavem hygieny.
Požadavky ze strany obce byly organizátorem akce splněny a budou ze strany OR
kontrolovány. Akce takového rozměru je pro obec jistě novou zkušeností.
Urbanistickým střediskem Ostrava byly předány 26.5. změny územního plánu obce, které po
projednání v OR budou předány k veřejné diskusi před projednáním na ZO v září tohoto roku.
Tyto změny se týkaly hlavně nových zón bydlení na katastru naší obce.
Dále pochopitelně OR řídí a řeší řadu činností kontrolních a administrativních spojených se
správou obce podle paravomocí výplývajících ze zákona o obcích.
Možnosti využítí sportovního areálu TJ Sokol
Tělovýchovná jednota Sokol Děhylov vybudovala po svém založení v roce 1920 sportovní
hřiště v dolní části obce. V průběhu let rozšířila v akci zvelebení obce s pomocí občanů obce
pod hlavičkou tehdejšího Občanského výboru Děhylov toto hřiště o tenisové kurty a sociální
budovu, která slouží jako sociální zázemí pro celý sportovní areál. Do roku 1995 se snažila
naše TJ provozovat tento sportovní areál vlastními silami. Naší první snahou bylo zajistit
možnost sportovního vyžití pro děti a mládež obce.Protože ale především tenisové kurty
vyžadují v sezoně každodenní péči, rozhodli jsme se pro pronájem tenisových kurtů a sociální
budovy ve veřejné soutěži tomu, kdo má s provozováním takového zařízení (především
tenisových kurtů) zkušenosti. Předmětem pronájmu byly tenisové kurty a sociální vybavení.
Vlastní hřiště nikdy nebylo pronajato právě proto, aby zůstalo k dispozici pro neomezené
sportovní a společenksé vyžití občanů naší obce. Jaké jsou tedy základní podmínky pronájmu:
. Pronájem se vztahuje na provozování tenisových kurtů a sociálního vybavení
.
Předmětem
pronájmu
není
hřiště
TJ
Sokol
Děhylov
. Podmínkou nájemní smlouvy je, po dohodě s nájemcem, možnost neomezeného využití
celého pronajatého areálu (sociální budova, tenisové kurty) třikrát ročně (po dohodě s TJ
Sokol, tedy i ostatními zájmovými sdruženími občanů z Děhylova - Hasiči, Zahrádkáři atp.,
kteří
o to
projeví
zájem).

. Možnost využití sportovního areálu (tenisové kurty, sauna) je pro členy TJ Sokol Děhylov za
50% stanovené ceny.
Část nájemného jsme využívali pro rozvoj vlastního areálu - dokončení sauny, vystavění
ochranné stěny u fotbalového hřiště, zpevnění přístupové cesty na hřiště a další rozvoj
a údržbu sokolského majetku. Druhou část jsme využívali pro podporu vlastní sportovní
činnosti na TJ - účast scičenců na celostátních sletech ČSO (Liberec, Č.Budějovice), činnost
oddílu stolního tenisu, spolufinancování teristických zájezdů, účast ve vesnické olympiádě,
soutěže pro děti a dětské hry a ostatní sportovní činnost.
Co říci závěrem.
. Hřiště TJ Sokol Děhylov je neomezeně přístupno komukoli pro jeho sportovní nebo
společenskou
činnost.
. Sportovní areál TJ Sokol Děhylov (kurty a sociální zázemí) je třikrát ročně po dohodě s TJ
Sokol Děhylov neomezeně přístupno pro kteroukoli zájmovou organizaci v Děhylově - záleží
pouze
na
zájmu
těchto
organizací.
. Běžný provoz tenisových kurtů a sociálního zázemí zajišťuje a za jeho průběh zodpovídá
nájemce -tj. firma WEIS - INTERIER zastoupená panem Marcelem Lesníkem.
. V případě jakokoliv nesrovnatelnosti a nedorozumění při využití vlastního hříště nebo
požadavcích na využití areálu kteroukoliv zájmovou organizací v obci je možno se obrátit na
kteréhokoliv člena výboru TJ Sokol Děhylov (JUDr. M.Hanák, M.Hoferková, Ing. M.Honěk,
L.Hudečková, P.Libscher, J.Mikeska, M.Petřivalská, L.Růžičková, M.Šeděnka,
Ing. J.Vitásek,
Ing. J.Víteček)
V Děhylově dne 5.5.2003 Výbor TJ Sokol Děhylov
Investiční akce v obci v roce 2003
Výběrová komise určená Zastupitelstvem obce provedla výběr dodavatele stavby Splaškové
kanalizace Starý kopec. Rozsah došlých cenových nabídek ve výběrové soutěži byl od
920 000 do 800 000 Kč. Výběrovou komisí po prostdování 4 došlých nabídek byla vybrána
firma SW UNIPS s cenovou nabídkou 800 000 Kč. Vzhledem k tomu, že z Ministerstva pro
místní rozvoj naše obec na tuto akci obdržela z Programu obnova vesnice účelovou dotaci
195 000 Kč, jsou tedy náklady z obecního rozpočtu na tuto akci 605 000 Kč. Tento výdaj byl
schválen zastupitelstvem a po předání staveniště dodavateli je předpokládaná doba výstavby
cca
6 týdnů.
Fasáda budovy OÚ, jmenovitě obklady např. u pošty, obklady u MŠ a příslušné rampy nad
nimi jsou po letech provozu v nepříliš dobrém stavu. Byla provedena poptávka firem na
opravu, nejvýhodnější cenová nabídka zní na cca 86 000 Kč. Na stavební úřad v Hlučíně bylo
podáno oznámení o stvbě, po ukončení stavebního řízení bude přistoupeno k relizaci akce.
Ohřev teplé užitkové vody (TUV) pro OÚ a Mateřskou školu je proveden s využitím
něpřiměřeně velikého zásobníku vody ohřevem přímo z plynových kotlů ÚT. Tento ohřev
TUV se jví jako velmi nehospodárny, byl proto projekčně zpracován návrh a je navržena jeho
oprava menším tlakovým zásobníkem TUV s příslušným ohřevem a napojením. To znamená,
že v letních měsících mohou být velké kotle ÚT odstaveny. Předpokládáme zvýšení
hospodárnosti ohřevu TUV v budově OÚ a snížení plateb za dodávku plynu. Probíhá stavební
řízení a byly poptány 2 firmy, jejichž nabádka je cenově dosti podobná tj. cca do 50 000 Kč.
Předpokládáme realizaci akce během letních měsíců, po obdržení stavebního povolení.
Podotýkáme, že obec požádala o udělení dotace krajského ´řadu ve výši 135 000 Kč pro rok
2003 na příslušný dotační titul na první část stavby. Celá oprava je tímto způsobem rozdělena
do 2 let a to proto, že je k ní třeba více úředních vyjádření nežli obvykle, což zabere čas. První
část stavby, pokud vše dobře dopadne, předpokládáme v letních měsících tohoto roku
a nebylo by vhodné začínat opravu obvodových zdí s přdedpokládaným nutným vysoušením

zavlhlých
zdí
za
podzimních
měsíců
bez
časové
rezervy.
Obecní zastupitelstvo je názoru, že realizace první etapy bude provedena i pokud nebude
udělena
požadovaná
finanční
dotace
z prostředků
kraje.
Se stavem obecní kaple, ale nikoliv s investičními záměry obce souvisí i další zpráva
památkářů Křížové cesty v kapli. Obrazy a rámy vyžadují restaurační práce asi na 8 obrazech,
odhadovaná cena těchto odborných restaurátorských prací je cca 80 000 Kč. Zde je v běhu
ještě určení majetkových poměrů a proto nelze říci, kdy tyto restaurační práce proběhnou
a kdo je bude financovat.
Další plánovanou investiční akcí a vděčným motivem mnoha připomínek občanů je
rekonstrukce KD. Aktivity souseda a tím zároveň dalšího účastníka stavebního řízení jsou
obecně známy, úspěšnost jeho kroků u soudů, okresního úřadu a dalších institucí je jak známo
sice nulová, ale všechna jednání trvají a zaberou nějaký čas, takže výstavba KD asi v letošním
roce nezačne. Dosti špatně se o probíhajících jednáních obce veřejně mluví a píše, když
zveřejněním některých činností obce poskytujeme zbytečné informace protistraně. Obec je
přístupna k jednání v této záležitosti a tímto způsobem znovu k jednání zúčastněné strany
vyzývá, aby mohlo dojít ke zprovoznění KD. Snad je možno při troše dobré vůle
u zúčastněných
stran
se
dohodnout
a vzájemně
si
vyhovět.
Prostředky na výstavbu KD získané z pojišťovny a další související prostředky jsou dále na
účtu obce a nesouvisí s financováním jiných investičních akcí obce. Obec bohužel také
nemůže v situaci, kdy není známo, zda letos s výstavbou začne, jednat a požadovat dotace
z programu obnovy venkova i když by měla šanci je získat. Další kroky obec podniká, pokud
je
nutno
po
konzultacích
s právníkem.

