
Zápis z veřejné schůze občanů místní části Děbolína, konané dne 25.01.2019 od 17:00 
v Keramické dílně Romany Michalisko Hulíkové 

 
Přítomni:  

Osadní výbor Děbolína (K. Šteflíčková, Ing. Maryška, V. Přech, M. Med, D. Hrubý, K. Kubíčková, R. 
Votápková) 
Občané Děbolína v počtu 54 
Zástupci města JH (Ing. Komínek, K. Tejčka, V. Krampera) 
Zástupci firmy Stamoza, s.r.o. (R. Novotný, M. Šilán, Ing. Kříž) 
 
Program:  

1) Úvodní slovo osadního výboru 
2) Informace zástupců z odboru rozvoje města JH, zástupce zhotovitele kanalizace (STAMOZA 

s.r.o.) 
3) Volba nového osadního výboru obce a jejího předsedy 
4) Valná hromada Spolku Děbolínský medvídek, z.s. 
5) Revizní zpráva Spolku, stav účtu 
6) Diskuse 

 
Ad 1) 

V úvodním slově přivítala předsedkyně K. Šteflíčková  občany místní části Děbolína, zástupce 
města JH a zástupce firmy Stamoza, s.r.o. Následně informovala o programu veřejné schůze.  
 
Ad 2) 

Slova se ujal Ing. Komínek, který sdělil, že se stává v novém volebním období patronem pro 
místní část Děbolín.  

Následně shrnul investice města, které proběhly v roce 2018 (např. kanalizace, parkoviště, 
ČOV, školy, sochy, hřiště, stezka a stromořadí, atd.) a seznámil, na co je třeba se zaměřit v roce 
letošním. V Děbolíně je to zejména kanalizace a výstavba spolkového domu.  

Krátce zmínil diskutovaná témata v obci Děbolín, které nejsou nyní prioritou. Jedná se o 
rekonstrukci čekárny na Velký Ratmírov, dále požadavky na MHD. K MHD prozradil, že v letošním 
roce proběhne v JH uzavírka ulice Mlýnské a díky tomu bude po dobu cca 3 měsíců posílena linka č. 
41 právě přes obec Děbolín.  

Delší diskuse vznikla k tématu kanalizace, do této se zapojili také ostatní zástupci města a 
zástupci firmy Stamoza, s.r.o.  Samotný projekt je plánovaný do srpna 2020. Momentálně jsou 
v řešení pozemky na meziskládky materiálu. Občané se zajímali o přípravu vlastních přípojek. 
K tomuto je jim případně k dispozici hlavní stavbyvedoucí Ing. Kříž (tel. 737 270 900, email: 
kriz@stamoza.cz).  Ohledně výkopů je možné se obrátit na souseda J. Navaru. Občané byli zběžně 
informováni o průběhu výkopových prací, kdy již v příštím týdnu se začne se silnicí od tříděného 
odpadu směrem k cyklostezce. Dále o uzavírkách plánovaných od dubna 2019, kdy by hlavní tahy na 
Matnou a Velký Ratmírov měly zůstat průjezdné s částečným provozem. Ing. Kříž nabídl možnost 
odvozu popelnic z míst, kam se nebudou moci dostat popeláři na místa jim dostupná. Ze strany 
občanů je podstatné vybudovat přípojky z jejich pozemku, nejlépe s kontrolní šachtou a zpětnou 
klapkou.  

V neposlední řadě byli občané informováni se záměrem výstavby spolkového domu. 
Momentálně se začíná soutěžit o zakázku. Předpoklad počátku projektu je polovina roku 2019 a bude 
trvat cca. 1 rok.  
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Ad 3) 
Volba nového osadního výboru obce probíhala tajnou volbou, kdy každý z přítomných občanů 

městské části měl možnost navrhnout jména z trvale žijících občanů – voličů MČ Děbolín. Z 54 
přítomných občanů předložilo návrh 50. Návrhová komise po sečtení všech hlasů seznámila přítomné 
s výsledkem voleb.  

 
Do výboru byli zvoleni tito občané:  

Květa Šteflíčková s počtem hlasů 50 
Vladimír Maryška s počtem hlasů 49 
Ivan Přech s počtem hlasů 48 
Miroslav Med s počtem hlasů 47 
Dalimil Hrubý s počtem hlasů 47 
Kateřina Kubíčková s počtem hlasů 46 
Renata Votápková s počtem hlasů 46 
 

Z těchto sedmi zástupců byla ve veřejném hlasování zvolena a zároveň navržena 
zastupitelstvu ke zvolení na předsedkyni osadního výboru Květa Šteflíčková. 

 
Ad 4) 

Následovala valná hromada Spolku Děbolínský medvídek, z.s. 
 
Ad 5) 

Občané byli informováni o zprávě spolku, hospodaření a stavu jeho účtu.  
 
Ad 6) 

Během schůze probíhala veřejná diskuse se zástupci města k problémům místní části. 
Diskutována byla např. rozhledna a její opravy a také hluk letadel při mistrovství Evropy.  

 
 
V Děbolíně 25.01.2019 

 
Zapsala: Kateřina Kubíčková 
 
Ověřila: Květa Šteflíčková 
 
 


