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Zpráva o činnosti obecní rady
Obecní rada se sešla od jednání minulého zastupitelstva v termínech 9.4., 30.4., 28.5 a 11.6.2014 a v uvedeném
období se zabývala například :
-Projednáváním průběhu realizace 1. části projektu Povodňové úpravy v obci Děhylov, zahájením zkušebním
vysílání obecního rozhlasu, zprovozněním jednotlivých částí zařízení a předáváním dokladů a faktur celého
projektu na řídící orgán dotace tj. Státní fond životního prostředí

-Projednáváním

projekční a stavební přípravy chystaných staveb v obci tj.

Obnova chodníků v obci a

vynucené investice Chodníková rampa na Žižkově.
U projektu Obnova chodníků v obci rada projednala a schválila výsledky výběrového řízení na tuto stavbu s
výsledky: 1. Bytprům výrobní družstvo, 2 ing Václav Michalík, z celkem 6 obeslaných firem..
Vlastní stavba je členěna do 3 úseků, v současné době je provedena hrubá stavba 1. úseku od ulice Skalní po
ulici U potoka, a úsek k ulici Starý kopec, k začátku července 2014 je prováděn i úsek od ulice Starý kopec až
k pomníku.
S každým majitelem nemovitosti na jmenovaných úsecích vedení obce osobně projednávalo detaily návaznosti
jejich pozemků a vjezdů.

- Rada obce dále projednala zprávu o průběhu kontroly hospodaření ZŠ za rok 2013 s výsledkem bez závad a
dále zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 opět bez závad. Veškeré podklady byly
zveřejněny na stránkách obce
- Dále se obecní rada zabývala předáním nutných podkladů a monitorovacích zpráv u projektů obce
financovaných dříve u Státní fond životního prostředí / Energetické úspory v obecních budovách a Revitalizace
aleje u řeky Opava / a dále u projektu financovaného Regionální radou MS kraje -Komunikace s vyloučením
provozu motorových vozidel.

- Dále byla projednávána příprava obce na zahájení projektu Obnova povrchu na silnici III/4673 / ulice
Zemědělská / financované Správou silnic MS kraje, přičemž silami obce je realizována výměna části
obrubníků, vše muselo být hotovo do zahájení realizace projektu tj. do 1.7.2014 .
V rámci podpory dětského sportu se obecní rada věnovala projednání a schválení proplacení částky 9061 Kč na
činnost oddílu dětí stolního tenisu TJ Sokol Děhylov na základě předložených faktur s oceněním výsledků a
skvělé reprezentace obce na mistrovství republiky mladších žáků ve stolním tenise.
A dále proplacení částky 1320 Kč pro SDH Děhylov za startovné dětí na soutěžích v hasičském sportu na
základě předložených faktur s přáním dalších úspěchů při výchově mladých hasičů v obci.

Klid v obci
Na základě připomínek a upozornění občanů vyzýváme opět všechny občany obce k dodržování klidu v obci o
nedělích a svátcích. Tuto záležitost nelze řešit na základě vyhlášek nebo nařízení nýbrž pouze na základě
pochopení a přístupu občanů obce. Totéž platí např. na používání pil a podobně ve večerních hodinách

Společenská kronika
V I. čtvrtletí roku 2014 nebyl uveden titul u jubilanta PhDr.Miroslava Petrušky. Ještě jednou gratulujeme.
Ve II. čtvrtletí roku 2014 se dožili významných životních jubileí tito spoluobčané:

Duben

Květen

Červen

Marie Sedláčková

Gizela Ďuranová

Štefan Vojtuš

Zdeňka Valochová

Marie Fryčáková

Vladimír Kaša

František Beneš

Hedvika Holušová

Ludmila Mikolajková

František Šebesta

Jaroslava Krejčířová
Leopold Manderla

Přejeme všem hodně zdraví, lásky a porozumění.

Plnění rozpočtu obce

k 10.6.2014

částky jsou uváděny v Kč
Příjmy
1. Daňové příjmy
1111 FO ze záv.činnosti

2 778 796,16

Výdaje
5. Běžné výdaje

2 464 667,57

578 301,00

1112 FO výd. Činnost

42 040,92

1. Lesní hospodářství

140 176,00

1113 FO z kap. výnosů

70 506,27

1031 Pěstební činnost

140 176,00

2. Průmyslová odvětví

437 399,80

22xx doprava

409 396,80

1121+1122 právn. osoby+obec
1211 DPH
13xx poplatky

487 251,75
1 526 311,68
36 287,54
-

1511 daň z nemovitostí

23xx vodní hospodářství

28 003,00

38 097,00
-

3. Služby pro obyvat.

490 838,51

2. Nedaňové příjmy

260 481,02

3111 MŠ

60 000,00

211x příjmy z vlastní činnosti

170 069,50

3113 ZŠ

128 452,00

2131-2133 příjmy z pronájmu

40 482,00

22xxpřijaté sankční platby a vratky transferů
214 příjmy z úroků

70,52

23xx ostatní nedaň. příjmy

33 889,00
-

3. Kapitálové příjmy

15 970,00

4. Přijaté dotace

1 882 450,60

33. Kultura+tělových. činnost
34. tělovýchovná činnost

54 399,95
-

36xx bydlení,komunál.služby

71 042,46

37. Sběr a svoz kom. odpadu
42xx veřejně prospěšné práce
55. Požární ochranna

176 944,10
87 459,00
52 207,96

6. Všeobecná správa
6112 státní správa
6171 místní správa

1 256 586,30
402 573,00
743 642,64

4111 neinvestiční dotace z všeobec. pokl.

24 560,00

63xx finanční operace

79 320,66

4112 ostatní neinvest. dotace ze SR

61 100,00

64xx finanční vypořádaní minulých let

16 631,00

61xx volby

14 419,00

4113 neinevstiční dotace ze stát. fondů
4116 ostatní neinvest.dotace
4123 neinvestiční dotace Regionální rada
4223 investiční dotace Regionální rada
4216 ostatní invest.dotace-státní fond

45 000,00
97 321,70
1 654 468,90
-

Celkem příjmy

4 921 727,78

6. Kapitálové výdaje

2 134 535,00

8.Financovní

-

úvěr-splátky

-

úvěr splaceno

-

Celkem výdaje

4 599 202,57

