Zprávy z obecního úřadu

21. dubna 2011

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 28. března 2011
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání schválilo:
 Výsledek hospodaření obce ke dni 31. 12. 2010
 Rozpočet obce na rok 2011 v objemu příjmů a výdajů 4,65 mil Kč
 Zrušení OZV č. 1/2010, o místních poplatcích
 OZV č. 1/2011, o místních poplatcích s účinností od 1. 4. 2011
 Poplatky za pronájem obecních pozemků
 Návrh cen a pravidla na dodávku a samovýrobu palivového dříví
 Vypracování projektu na autobusovou točnu v obci Benkov
 Vyřazení předmětů z majetku obce pro jejich nefunkčnost

Obecní úřad upozorňuje
1) Na povinnosti vyplývající z OZV č. 1/2011, o místních poplatcích:
 Poplatek ze psů činí 100,-Kč/rok za prvního psa a 200,-Kč za každého dalšího psa.
Drţitel psa je povinen ohlásit drţení psa staršího 3 měsíců. Splatnost poplatku je do 31. 3.
příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději do konce kalendářního roku.

 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů byl na rok 2011 stanoven ve výši 500,-Kč.
Termín splatnosti první splátky je do 15. 6. 2011 a druhé splátky do 30. 9. 2011.
Stanovení poplatku je závislé na mnoţství odvezeného odpadu, proto apelujeme na občany,
aby důsledně prováděli třídění odpadu. Biologický odpad patří na kompost nikoli do popelnice.

 Do vyhlášky byl zahrnut poplatek z ubytovací kapacity při přechodném ubytování.
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 10 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu.
Sazba poplatku je 4,-Kč/lůţko/den. Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne
v měsíci.

 Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek se vybírá za zvláštní uţívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení slouţících pro
poskytování prodeje a sluţeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a uţívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní
a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Sazba poplatku je obecně 10,-Kč/m2/den, za vyhrazení trvalého parkovacího místa
200,- Kč/měs, za umístění reklamního zařízení 1000,- Kč/rok.
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2) Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce:
 Byla stanovena cena palivového dřeva z obecního lesa s účinností od 29. 3. 2011:
Cena za 1 prm (prostorový metr) palivového dřeva včetně dopravy je stanovena na 600,- Kč a u samotěţby
palivového dřeva v nepřístupných lokalitách je stanovena cena na 100,- Kč/1 prm. Na vytěţení dřeva
samotěţbou je lhůta 2 měsíce po zadání místa těţby.
Prodej palivového dřeva občanům i provádění samotěţby budou kontrolovat vţdy dva
určení zástupci obce (starosta, místostarosta a předseda KV).
Z důvodu nedostatku dřeva je zahájena „stop akce“ na zapisování nových ţadatelů, Je
nutné vykrýt ţádosti podané do 9. 2. 2011 s vykrytím maximálně 4 prm dřeva na
rodinu. Na dřevo nemají občané právní nárok.

 Byly stanoveny ceny za pronájem obecních pozemků:
Ostatní plocha, trvalé porosty
Orná půda a zahrada
Ostatní plochy veřejného prostranství, které nejsou
uvedeny v OZV č.1/2011 a slouţící k uskladnění jakéhokoliv
materiálu po dobu 1 roku

0,10 Kč/m2
0,20 Kč/m2
2,- Kč/m2

Poplatky je moţno uhradit v hotovosti v úředních hodinách, a to kaţdé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin,
Úhradu je moţné provést i bezhotovostně. Číslo účtu, částku k úhradě a variabilní symbol sdělí na poţádání
pracovnice OÚ pí. Sedláčková.

Obecní úřad informuje
 Sběr vyřazených elektrospotřebičů „Putovní kontejner“ proběhne v obci dne 21. 4. 2011
Místo a čas přistavení kontejneru bude oznámeno místním rozhlasem.
Připomínáme občanům, ţe vyřazené drobné elektrospotřebiče a bateriové články je moţné odevzdávat v průběhu
roku do kontejneru umístěného ve vestibulu obecního úřadu.

 Sběr a svoz železného odpadu provede TJ Sokol v sobotu 14. 5. 2011.
Ţádáme občany, aby ţelezný odpad připravili k hlavní komunikaci aţ v den svozu a pokud moţno zabránili
odvezení neznámými sběrateli.

 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu proběhne od pátku 3. 6. 2011 do pondělí 6. 6. 2011
Kontejnery budou umístěny:
 před kapličkou u Dvořáků
 u sokolovny
 u autobusové zastávky „Medelské“
 v Benkově u autobusové zastávky
Mezi velkoobjemový odpad
patří: nepouţitelný nábytek, matrace, keramické vany a umývadla, koberce a podobný objemný materiál
nepatří: kovový odpad a veškeré druhy nebezpečného odpadu – např. ledničky, televizory, zářivky, barvy,
akumulátory, pneumatiky, olejové filtry, vyřazené léky a další.

 Sběr a svoz nebezpečného odpadu proběhne až v podzimním termínu.
 Očkování psů
Veterinární sluţba oznamuje občanům, ţe hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popřípadě ostatním nákazám
bude provedena dne:
26. 4. 2011
28. 4. 2011
MVDr. Petrem Šebestou, Zábřeh
MVDr. Alešem Pročkem, Šumperk
Benkov, aut.zastávka
17:20 – 17:25 hod.
16:30 – 16:45 hod.
Dlouhomilov, aut. zastávka
17:30 – 17:40 hod.
17:00 – 17:30 hod.
Dlouhomilov, u obecního úřadu
17:45 – 18:00 hod.
17:40 – 18:15 hod.
Očkování proti vzteklině stojí:
150,- Kč,
130,- Kč,
Očkování kombinace stojí:
300,- Kč
300,- Kč
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 Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, ţe dne 28.4.2011 bude přerušena dodávka elektřiny
z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy.

 Pravidelné kontroly a čištění komínů
Chtěli bychom vás upozornit na nové nařízení vlády č.91/2010 platné od 1. 1. 2011, které ukládá
za povinnost všem uţivatelům spotřebičů na pevná, plynná a kapalná paliva provádět pravidelné
kontroly a čištění spalinových cest prostřednictvím pověřené osoby s platným oprávněním. Bliţší
informace a kontakt na pověřené osoby s platným oprávněním mohou občané získat na obecním
úřadě.

Společenská rubrika
 Významná životní jubilea
V období od ledna do července letošního roku se významného ţivotního jubilea doţívají:
Krepl Mojmír
Matějková Libuše
Kacerová Jindřiška
Smékalová Emílie
Pavlů Hedvika

Neumannová Anna
Indra Adolf
Drexlerová Marie
Navrátilová Jiřina

70
70
75
80
85

70
75
75
80

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

 Nově narození občánci v roce 2010 a 2011
Tereza Pencová prosinec 2010
Blahopřejeme rodičům k narození nového občánka Dlouhomilova

 Připomínáme, že druhá květnová neděle
patří všem maminkám.
Chci Ti popřát, maminko, starostí jen malinko.
Zato štěstí, lásky dost. Dám Ti přání pro radost!
Přejeme vše nejlepší ke Dni matek

Kalendář akcí - pozvánky:
 Oslavy osvobození a konce 2. světové války
Na pátek 6. května 2011 v 19:00 hod se připravuje tradiční vzpomínková akce. Bude zahájena
od obecního úřadu lampionovým průvodem za doprovodu dechového souboru Brněnka.
Poloţením věnce k pomníku bude uctěna památka padlých v 1. a 2. světové válce.
Po ukončení pietního aktu bude pro účastníky připraveno posezení s občerstvením na sokolské
louce a tradiční táborák. Zveme občany k hojné účasti.

 Pouť ke kapličce
V sobotu 7. května 2011 – zve Sbor dobrovolných hasičů Dlouhomilov na „Tradiční pouť
ke kapličce“. V 13:00 hod. bude průvod od obecního úřadu ke kapličce, kde bude slouţena
mše svatá za Svatého Floriána – patrona hasičů. Po ukončení bude pro poutníky připraveno
v obecním klubu občerstvení a posezení s přáteli.

 Dětský den
Na sobotu 25. června 2011 v 15:00 hod. připravuje TJ Sokol Dlouhomilov tradiční dětský
den na sokolské louce. Tentokrát na téma „Čarodějové, čarodějnice a kouzelník“.
Pro děti je připraven zajímavý program a pro rodiče bohaté občerstvení.
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Ze života spolků:
 TJ Sokol Dlouhomilov
Oddíl stolního tenisu uspořádal v sobotu 2. 4. 2011 jiţ 7. ročník
Memoriálu Bořivoje Groera. Letos byla tato tradiční soutěţe doplněna
na počest dlouholetého člena sokola, zakladatele oddílu stolního
tenisu v naší TJ o Memoriál Konráda Kryla.
Druţstvo domácích hráčů ve sloţení Tomáš Mazurka, Martin
Štelc a Vít Dvořák se umístilo v konkurenci 10 druţstev na 2. místě.
Oddíl aerobiku TJ Sokol Dlouhomilov se letos v březnu opět
zúčastnil přehlídky pódiových skladeb v Tyršově domě v Praze.
Tentokrát se ukázala i mladší děvčata se skladbou „Dans&Kell“.
Dorostenky se svojí novou skladbou „FANS“ v celorepublikové konkurenci získaly pohár a ocenění za elán
a provedení skladby. Patří jim poděkování za reprezentaci Dlouhomilova.
Za TJ Sokol - Jana Drexlerová, starosta TJ

 SDH Dlouhomilov
Tak nám začíná sezóna 2011, na kterou se chystá nejedno druţstvo poţárního sportu v kraji. Není tomu jinak
ani u nás v obci. Dvě naše cvičící druţstva zahájila přípravu na soutěţe, aby mohla kvalitně a důstojně
reprezentovat naši obec a přivést snad i nějaký ten pohár pro vítěze.
Letošní rok je pro náš sbor ve znamení návratů ke tradicím. Určitě si mnozí z vás vzpomínají na dobu, kdy se
v naší obci pořádala hasičská pouť ke cti a slávě sv. Floriana patrona hasičů u kapličky na Skalce s veškerou
parádou, co k tomu patří. Proto jsme se rozhodli na tuto krásnou tradici navázat a vše organizovat ve slavnostním a
přátelském duchu. Letošní pouť se uskuteční v sobotu 7. 5. 2011 a začátek bude ve 13.00 hodin u Obecního úřadu.
Slavnostním průvod, za doprovodu dechové hudby, našich bratrů hasičů z celého okolí , které jsme s úctou zvali
a P. Vladimíra Jahna, půjde ke kapličce, kde bude slouţena mše svatá za ţijící a zemřelé hasiče z Dlouhomilova.
Poté bude připraveno bohaté občerstvení v obecním klubu s posezením při dechové hudbě. Hrát budou „ Moravští
Muzikanti“.
Tímto vás přátelé co nejsrdečněji zveme a věříme, ţe mnozí z vás při pohledu na krásnou přírodu i naši obec
od kapličky, zapomenou na starosti všedního dne.
Náš sbor letos také chystá námětové cvičení výjezdové jednotky
pro zdokonalení akceschopnosti její členů. Dále připravujeme soutěţ,
která se uskuteční v červenci.
Dovolte mi také krátké ohlédnutí za hasičskou merendou, která
byla v únoru tohoto roku. Byli jsme mile překvapeni mnoţstvím masek ,
které přišli a v rytmu hudby nás všechny pobavili. Na základě kladných
ohlasů jsme zajistili stejnou hudbu i na příští rok. Děkujeme všem, kteří
se přišli pobavit.
Na závěr ještě malé, ale důleţité upozornění. Od tohoto roku
nastává povinnost všech majitelů domů, nechat si řádně zrevidovat
komíny aby nedocházelo ke zbytečným poţárům.
Za SDH Dlouhomilov – Pavel Bartoš ml., kronikář

Velikonoční svátky
Velikonoce patří k významným křesťanským svátkům. Oslavují
zmrtvýchvstání ukřiţovaného Jeţíše Krista. Podobně jako Vánoce také
oslavy Velikonoc se přenesly i mimo oblast církve. Velikonoce jsou
především oslavy jara, probuzení přírody a nástupu teplejších, na sluneční
svit bohatších dnů, na které se všichni po dlouhé zimě těší.
Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům příjemné proţití
velikonočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a lásky do nadcházejících
jarních dnů.
Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obecní úřad v Dlouhomilově. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příspěvky můţete 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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