Zprávy z obecního úřadu

5. října 2010

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 23. září 2010
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání schválilo:
• Hospodaření obce ke dni 31. 08. 2010 – příjmy 4,11 mil Kč, tj 86% rozpočtovaných ročních příjmů
– výdaje 3,27 mil Kč, tj 68% rozpočtovaných ročních výdajů
• Rozpočtové opatření č.2/2010 dle zák. č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech
• Nové znění článků stanov Vodovodu Pomoraví, svazků obcí (11. znění ze dne 05. 08. 2010)
• Revokaci bodu č. 13) v plném znění z Usnesení č.07/2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Dlouhomilov, konaného dne 27.03.2008. Podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto komunikace p.č. 974 v k. ú. Dlouhomilov
nabude charakter účelové komunikace bez možnosti provozu motorových vozidel. Vydaná povolení
k vjezdu motorových vozidel na komunikaci p.č. 974, pozbývají platnost.
• Z důvodu nižší těžby dřeva v obecních lesích bude zájemcům o palivové dřevo dodáváno maximální
množství 4 prm dřeva. Cena za samovýrobu palivového dřeva je stanovena 50,- Kč/prm. Po naplnění
množství 4 prm palivového dřeva bude cena za každý vytěžený prostorový metr 80,- Kč s výjimkou těžby
z nepřístupných lokalit, kde bude cena stanovena jednotlivě.
• Zamítnutí žádosti pana Jana Lošťáka a Markéty Lošťákové, oba bytem U Zastávky č. 165/5, Olomouc –
Bystrovany, na odkoupení obecního pozemku, parcela č. 446/1, kultura ostatní plocha o výměře 307 m²
v k. ú. Benkov.
• Podání žádosti o dotaci na pořízení lesnické techniky v obci Dlouhomilov z MAS Šumperský venkov
• Nákup křovinořezu zn. Husqvarna pro údržbu obecní zeleně
• Zprávu z kontrolního výboru a navržený postup odprodeje nebo pronájmu obecních pozemků na základě
obnovy katastrálního operátu v území obce Dlouhomilov.
• Pokračování výplaty finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč při narození dítěte a při nástupu do 1. třídy
základní školy při splnění těchto podmínek:
a) rodiče a dítě mají v obci trvalé bydliště a v obci trvale žijí
b) rodiče dítěte řádně plní své občanské povinnosti, o dítě pečují a dbají o jeho řádnou výchovu

Obecní úřad upozorňuje
 Místní poplatek za komunální odpad a poplatek za vodu
Poplatek za komunální odpad:
• Dle obecně závazné vyhlášky se poplatek za komunální odpad vztahuje na všechny občany s trvalým
pobytem na území obce a na občany, kteří zde vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
a nejsou zde hlášeni k trvalému pobytu.
• Jakoukoliv změnu – přihlášení nebo odhlášení trvalého pobytu, nabytí nebo prodej nemovitosti je občan
povinen do 30 dnů oznámit na obecním úřadě.
• Poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově nebo ve dvou splátkách
v termínech tj. do 15. 6. a do 30. 9. v příslušném roce.
Poplatek za vodu:
• Termín splatnosti je do konce měsíce října 2010.
Poplatky je možno uhradit bezhotovostně nebo v hotovosti v úředních hodinách, a to:
každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin
Nečekejte na písemná upozornění a výzvy.
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 Sběr vyřazených elektrospotřebičů – „Putovní kontejner“ bude ve čtvrtek 7. 10. 2010
Kontejner bude přistaven u staré pošty a zpřístupněn od 10:00 do 18:00 hod.
Do kontejneru můžete odkládat:
Velké spotřebiče – ledničky, pračky, sušičky, el. sporáky, mikrovlnné trouby …
Malé spotřebiče – vysavače,digestoře, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, varné konvice, fény, el. holící strojky …
Nářadí – el. pily, vrtačky, křovinořezy, el. nůžky, brusky, řezačky, akušroubováky …

 Sběr a svoz železného odpadu proběhne v sobotu 9. 10. 2010
Sběr provedou členové TJ Sokol Dlouhomilov. Žádáme občany, aby odpad připravili k hlavní komunikaci až v den
svozu a pokud možno zabránili odvezení neznámými sběrateli, jak už se to několikrát v minulosti stalo.

 Naučme se ukládat odpad tam, kam patří
Přestože obec zajišťuje sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, je s podivem, kolik
hromádek odpadu nacházíme vyhozených u cest a v lese (u mostu k Benkovu, cesta k Benkovu „do
dola“ zavezená rumiskem ze stavby, hromádky zahradního odpadu na břehu potoka u Rocha aj).
Zahradní odpad patří na kompost a nikoliv do popelnic. Chraňme společně životní prostředí!

Obecní úřad informuje
 Volby do Zastupitelstva obce Dlouhomilov se uskuteční:
• v pátek
dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
• v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do zastupitelstva obce ve volebním okrsku č. 1 Dlouhomilov je
volební místnost – Obecní úřad Dlouhomilov č. 138, zasedací místnost. Každému voliči
budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Kalendář akcí - pozvánky:
 Mikulášská nadílka a Čertovská diskotéka
TJ Sokol Dlouhomilov připravuje na sobotu 4. prosince 2010 v 15:00 hod. mikulášskou nadílku
v sále sokolovny. Po nadílce bude následovat Čertovská diskotéka. Hraje DJ Rosťa. Bližší
informace se dozvíte z pozvánek a plakátů.
Těšíme se na vaši návštěvu

Společenská rubrika
 Významná životní jubilea
V období od září do prosince letošního roku se významného životního jubilea dožívají:
Antonín Pospíšil
Květuše Novotná
Jaroslav Schitek

85
85
85

Lýdie Chytilová
Irma Svobodová

75
75

Všem jubilantům gratulujeme, přejeme štěstí, spokojenost a hlavně zdraví!

 Zprávičky z Hrabišínské školičky - září 2010
Letošní nový školní rok jsme zahájili s padesáti
zapsanými dětmi ve dvou odděleních se čtyřmi
učitelkami. Z Dlouhomilova dojíždí 17 dětí.
1. září jsme zahájili veselým maňáskovým
divadelním představením a hravým dopolednem. I
letošní školní rok nás čeká spousta práce – keramika,
výroba svíček, muzikoterapie, aromaterapie, zahájíme
cyklus návštěv v knihovně – tentokrát v krásné, nové,
Hrabišínské knihovně. Také budeme batikovat, bádat v
ekoprogramech atd.

V rámci našeho projektu „Jede, jede vláček“ nás na
podzim čeká několik různých exkurzí, budeme mít
dýňový, jablkový a bramborový a strašidelný den.
Zdokonalíme se ve výtvarných dovednostech
v kroužku keramických hrátek, začneme se seznamovat
s počítačem v kroužku hrátky s počítačem, budeme se
učit vesele anglicky, tančit a cvičit v tančení, jak pro
nejmenší, tak pro starší děti a nově bude i logopedický
kroužek. Také k nám pravidelně bude jezdit logopedka.
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Už tento týden naše šikovné děti přivítaly nejmenší
Hrabišínské spoluobčánky a ty Dlouhomilovské
přivítají hned následující pátek.
Pojedeme na výlov Šumvaldského rybníka a možná
budeme jezdit na předplavecký výcvik tentokrát do
Zábřeha. Koncem listopadu proběhnou vánoční dílny
pro rodiče s dětmi a očekáváme návštěvu Mikuláše
a čerta.

Mimo všechny tyto plánované akce si budeme
samozřejmě hrát a učit se spoustu nových dovedností,
tak, aby se nám všem ve školičce líbilo a budoucí
školáčci byli dobře připraveni na vstup do základní
školy.
Přejeme sobě i všem dětem mnoho radosti
a veselých zážitků v celém školním roce.
za MŠ Hrabišín – M.Vavřinová

 Žáci z Dlouhomilova ve školním roce 2009/2010
Ve školním roce 2009/2010 se žáci ZŠ a MŠ
Hrabišín zúčastnili sportovních soutěží v rámci okresu i
kraje a zvláště v šachu, stolním tenise a florbalu se jim
velmi dařilo. Velkou měrou se na tom podílely i děti
z Dlouhomilova.
V šachu je škola nejlepší na okrese. To se potvrdilo
v listopadu na okresním přeboru čtyřčlenných družstev.
V kategorii žáků I. stupně (v sestavě Miroslava Losová
a Vladimír Los) i v kategorii II. stupně (v sestavě
Daniel Poisl) obě družstva zvítězila. Mirka Losová ještě
reprezentovala šachový klub ŠK ZŠ Hrabišín na
přeboru ČR v kategorii dívky do 10 let.
Po odchodu Víta Dvořáka a Jiřího Štelce převzala
štafetu ve stolním tenise velmi úspěšně děvčata. Anna

Foltýnová a Monika Kőrnerová zvítězily v okresním
kole a v kole krajském obsadily druhé místo.
Největší sportovní úspěchy slavila škola ve stále
populárnějším sportu mezi současnou mládeží –
florbalu. Družstvo mladších žákyň s vydatným
přispěním Simony Dudové, Anny Foltýnové a Moniky
Kőrnerové po vítězství v okresním kole bylo nejlepší
i v krajském kole a v kvalifikačním turnaji usilovalo
(nakonec neúspěšně) o postup do celostátního finále.
Děkuji žákům za vzornou reprezentaci školy
a doufám, že se jim i v dalším školním roce bude dařit,
a to nejen na sportovním poli.
za ZŠ Hrabišín – Zdeněk Kamler, zástupce ředitele

Ze života spolků:

Rozvrh cvičení na sezonu 2010/2011:
Pondělí:
17:00 – 18:30 stolní tenis žáci
18:30 – 21:00 stolní tenis muži
Úterý:
17:00 – 19:00 aerobik dorostenky
19:00 – 21:00 florbal
Středa:
15:30 – 17:00 cvičeníčko děti
17:00 – 18:30 aerobik žákyně
18:30 – 20:30 florbal
Čtvrtek
18:00 – 19:30 aerobik ženy
19:30 – 21:30 florbal
Pátek
16:00 – 20:30 stolní tenis (zápasy)
20:30 – 22:00 volejbal

 TJ Sokol Dlouhomilov
Upozorňujeme rodiče, že od října 2010 nově
zahajujeme cvičeníčko pro předškolní děti (do 7 let)
pod vedením Michaely Štelcové a Kristýny
Křivánkové. Přiveďte svoje děti každou středu od 15:30
do 17:00 hod.. Poplatek 200,- Kč na sezonu.
Zveme do tělocvičny všechny zájemce. Bližší
informace podají jednotliví cvičitelé.
za TJ Sokol - Jana Drexlerová, starosta TJ

 SDH Dlouhomilov
Vážení spoluobčané, v letošním roce si připomínáme
130 let od založení místního hasičského sboru. Malé
ohlédnutí.
První část oslav byla spojena se soutěží požárních
družstev „O putovní pohár starosty obce Dlouhomilov“,
která se netradičně zahájila slavnostním průvodem od
hasičské zbrojnice. Soutěže se zúčastnilo devět družstev
mužů a žen jak z okolních sborů, tak i z Dobromilic
a z Brna Bohunic. Letos měl svou premiéru nový putovní
pohár, který získalo družstvo mužů ze Sudkova.
Zbytek oslav byl v duchu ukázek jak dobové, tak
i současné techniky, která pomáhá vítězit nad ničivým
živlem.
Vyvrcholení oslav 130 let od založení místního
hasičského sboru bude slavnostní valná hromada SDH Dlouhomilov, která se bude konat někdy kolem vánoc.
Letos v létě náš sbor obdržel darem od Olomouckého kraje novou přenosnou elektrocentrálu a kalové čerpadlo.
Budou to důležití pomocníci při zvládání likvidací následků živelných pohrom, kterých doufám bude co nejméně.
Za SDH Dlouhomilov – L. Frank, sdhdlouhomilov@seznam.cz
Co nás čeká? Ostatková merenda 26.2.2011
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych s končícím volebním obdobím
připomenul a zhodnotil hlavní akce a investice, na které
se podařilo sehnat finanční prostředky a které se
povedlo za poslední 2 roky realizovat nebo alespoň
rozpracovat.
Leden 2009 – Podána žádost o poskytnutí dotace
z programu „Obnova staveb drobné architektury
místního významu“ ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje na opravu kapličky sv. Floriána na Skalce.
Realizace proběhla v roce 2009 a celková výše nákladů
na opravu činila 135 272,- Kč, dotace byla přidělena ve
výši 60 000,- Kč.
Květen – srpen 2009 – Realizována oprava
komunikace v obci Dlouhomilov v celkovém nákladu
336 557,- Kč a v obci Benkov s nákladem 325 760,- Kč.
Na opravu komunikací věnovali finanční dary ve výši
50 000,- Kč PharmDr. Aleš Berka a 50 000,- Kč společnost HRADO a.s., Hrabišín.
Září 2009 – Podána žádost o poskytnutí dotace
z Místní akční skupiny Šumperský venkov, z „Programu rozvoje venkova„ na opravu místní komunikace
p.č. 973. Realizace proběhla v květnu 2010, celková
výše nákladů činila 424 000,- Kč. Dotace byla přidělena
ve výši 302 967,- Kč.
Září 2009 – Vypracován projekt na opravu budovy
bývalé pošty, která by měla sloužit sboru dobrovolných
hasičů a mysliveckému spolku. Hrazeno z rozpočtových
prostředků obce.
Listopad 2009 – Podána žádost o poskytnutí dotace
ze Státního fondu životního prostředí na realizaci
projektu „Kanalizace v obci Dlouhomilov“. Žádost byla
podána svazkem obcí Povodí Loučka (Hrabišín,
Dlouhomilov, Brníčko, Lesnice, Leština). Celková výše
rozpočtovaných nákladů na výstavbu kanalizace činí
235 mil. Kč (pro celý svazek obcí Povodí Loučka).
V měsíci září 2010 byla přidělena svazku obcí dotace
ve výši 85% nákladů. Realizace výstavby započne
v roce 2011.
Březen 2010 – Podána žádost ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu o poskytnutí dotace z
„Programu obnovy venkova“ na opravu obecních budov
v obci (OÚ a obecní klub). Dotace byla přidělena ve
výši 500 000,- Kč. Realizace byla provedena v září
2010.
Březen 2010 – Podána žádost o příspěvek z programu Ministerstva kultury v roce 2010 na provedení
udržovacích prací na objektu zvonice v obci Benkov.
Uvedená žádost je prozatím v řízení.

Březen 2010 – Podána žádost o příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení požární techniky.
Dotace byla přidělena ve výši 35 000,- Kč.
Květen 2010 – Oprava komunikace v obci Benkov
p.č. 446/1 v celkové hodnotě 183 848,- Kč. Hrazeno
z rozpočtových nákladů obce.
Září 2010 – Přijetí daru z Olomouckého kraje pro
potřebu hasičské záchranné jednotky Dlouhomilov
v celkové hodnotě 55 412,- Kč (ponorné čerpadlo,
elektrocentrála).
Září 2010 – Podána žádost o poskytnutí dotace
z Místní akční skupiny Šumperský venkov na pořízení
lesnické techniky v hodnotě 80 000,- Kč. Přislíbená
dotace má činit 50% pořizovacích nákladů. Prozatím je
v řízení.
Květen 2009 až doposud – Velké úsilí zastupitelstvo obce věnovalo odklonění vedení trasy vysokého
napětí „400kV 458-TR Krasíkov – TR Horní Životice“
co nejdále od obce v rámci koridoru. V této záležitosti
byla jednání úspěšná.
V období let 2011 – 2014 budou vyhlašovány výzvy jednotlivých programů Olomouckého kraje. V rámci
těchto výzev se mohou realizovat v obci různé
investiční akce:
• výstavba dětského hřiště
• oprava staré pošty (projektově je již připraveno)
• oprava bývalé mateřské školky
• oprava místních komunikací po dokončení
výstavby kanalizace
• oprava benkovského hřbitova
• rekonstrukce autobusových zastávek a další
Na závěr chci podotknout skutečnost, kterou
všichni víme, že 15. – 16. 10. 2010 proběhnou volby do
zastupitelstva obce. Dovolte, abych Vás vyzval k hojné
účasti u voleb, abyste volili kandidáty, kteří mají Vaši
důvěru, že budou řádně spravovat věci obecní, což si
myslím, že je zájem nás všech.
Na úplný závěr mi dovolte, abych poděkoval
odstupujícím zastupitelům za vykonanou práci.
Jiří Štelc, starosta obce

Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obecní úřad v Dlouhomilově. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příspěvky můžete odevzdávat na Obecní úřad v Dlouhomilově, nebo zasílat e-mailem na adresu: zpravodaj.dlouhomilov@seznam.cz
Obecní úřad si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.
Další informace o dění v obci na: www.dlouhomilov.cz
E-mailová adresa pro komunikaci s obecním úřadem: obec@dlouhomilov.cz
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