Zprávy z obecního úřadu

30. dubna 2014

 Kanalizace
Kolaudace hlavního řadu splaškové kanalizace je plánovaná na 7.5.2014. Pokud nebudou zjištěny závady,
bude možné se k hlavní síti napojit. V žádném případě se nenapojujte dříve, ale vyčkejte prosím na vyzvání
obecního úřadu.
Připomínáme občanům, že materiál ke kanalizačním přípojkám na soukromém pozemku byl vydán podle
projektové dokumentace a byl hrazen z prostředků obce. V některých případech materiál podle projektové
dokumentace chybí, tento bude dodán dodatečně. V případech, kdy někomu chybí materiál, který není
v dokumentaci, je potřeba si jej pořídit na vlastní náklady.
Připomínáme, že podle schváleného projektu si každý vlastník přípojku vybuduje buď
svépomocí, popř. odbornou firmou, kterou si zajistí každý sám. Připravenou nezasypanou
přípojku nahlásí na telefonní čísla: 731 028 886 p. Jaroslav Hrubý, nebo 603 289 660 p. Jaroslav
Hvižď a domluví si datum a hodinu kontroly. Teprve po provedené kontrole a pořízené
fotodokumentaci kanalizační přípojky můžete potrubí zasypat.
Doporučujeme přípojku vybudovat a napojit do konce června letošního roku, neboť za
druhé pololetí již bude vybírána úhrada za využívání kanalizace. Poplatek za stočné bude
vybírat Svazek obcí povodí Loučka. Bude stanoven paušálně a to z důvodu, že všichni občané
neodebírají obecní vodu, ale používají vlastní studny, nebo to kombinují. Musíme Vás také
upozornit, že do kanalizace nemůžete vyčerpat doposud provozovaný septik či jímku. Vývoz si
musíte zajistit individuálně na vlastní náklady.
Poplatek za 2.pol. 2014 bude stanoven ve výši 400 – 500 Kč na osobu a v následujícím
roce bude roční poplatek vypočítán dle skutečných nákladů na provoz kanalizace.

 Plánované termíny oprav státní silnice a místních komunikací
Oprava státní silnice v úseku od staré pošty přes křižovatku směr Benkov
proběhne v termínu od 15.5.2014 do 15.6.2014. V úseku od křižovatky na dolní
konec bude oprava probíhat v pracovní době za plné uzávěry, po skončení
pracovní doby bude komunikace průjezdná s omezením pouze pro místní
obyvatele. Rozpočtované náklady celkem činí 3 660 000 Kč bez DPH,
financování této opravy bude ze získané dotace z Olomouckého kraje ve výši
3 038 000 Kč, zbývající náklady budou hrazeny z prostředků obce.
Opravy místních komunikací by měly být dokončeny do 30.5.2014. Tyto
opravy budou prováděny za provozu, proto žádáme občany, aby v době oprav
omezili průjezd na nejnutnější potřebu. Rozpočtované náklady celkem činí
2 417 600 Kč, financování této opravy bude ze získané dotace SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) ve výši 1 755 660 Kč, zbývající náklady budou
opět hrazeny z prostředků obce.
Bude-li někdo mít zájem v souvislosti s opravou komunikace o úpravu
navazujícího vjezdu ke svému domu, je možné toto řešit individuálně na vlastní
náklady přímo s firmou, která opravu bude provádět.
V souvislosti s opravami komunikací prosíme občany o trpělivost a
děkujeme za pochopení.
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 Plánované opravy chodníků
Z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje se podařilo získat dotaci i na
opravy chodníků ve výši 300 000 Kč. Opravy chodníků budou probíhat rovněž v měsíci
květnu 2014 v lokalitě kolem autobusových zastávek ve středu obce, směrem na dolní
konec po sokolovnu, směrem na horní konec po dům Pavla Jílka. Celkové náklady budou
činit 730 000 Kč.
Opravy chodníků by neměly mít zásadní vliv na dopravu motorovými vozidly.

 Místní poplatky
Místní poplatky v roce 2014 zůstávají stejné jako v minulém roce. Žádáme občany, aby co nejdříve uhradili
obecní poplatky. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad navýšit
až o polovinu poplatku, tak jak stanoví obecně závazná vyhláška.

 Třídění odpadu
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů zůstává na rok 2014 ve výši 500 Kč. Termín splatnosti první
splátky je do 15. 6. 2014 a druhé splátky do 30. 9. 2014.
Stanovení poplatku je závislé na množství odvezeného odpadu, proto apelujeme na
občany, aby důsledně prováděli třídění odpadu. Biologický odpad patří na kompost nikoli do
popelnice.
Svoz popelnic je prováděn v každém lichém týdnu ve čtvrtek a svoz plastového odpadu v každém sudém
týdnu ve čtvrtek.
Občanům Benkova připomínáme, že termín svozu plastového odpadu je každý poslední čtvrtek v měsíci.
Žádáme občany, aby termín svozu dodržovali, aby se pytle s odpadem po celý další měsíc nepovalovaly po obci.

 Užívání hřbitovních míst
Obec Dlouhomilov jako provozovatel pohřebiště plánuje opravy místního hřbitova
v obci Benkov. V této souvislosti upozorňujeme občany, kteří užívají hrobová místa
na pohřebišti v Benkově a nemají uzavřenou písemnou smlouvu o nájmu hrobového místa,
že bez této smlouvy nelze hrobové místo užívat (zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví).
Upozorňujeme občany, že obec zveřejnila dne 10.4.2014 vyvěšením na úřední desce obce
a na pohřebišti v ý z v u k uzavření nájemní smlouvy, která platí do 13.4.2015. Marným
uplynutím této lhůty z a n i k á dosavadní užívací právo k hrobovému místu.
Za účelem uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa nebo v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů
se můžete obrátit na provozovatele pohřebiště prostřednictvím následujících kontaktů:
Telefon 583 245 122, nebo e-mail: obec@dlouhomilov.cz

 Dodržování nedělního klidu
Vážení spoluobčané, obecní úřad se na vás obrací s prosbou, abyste ve
dnech pracovního klidu a o svátcích v maximálně možné míře dodržovali „nedělní
klid“ a respektovali své spoluobčany, kteří chtějí po náročném pracovním týdnu
odpočívat bez rušení hlukem zahradní techniky, sekaček, cirkulárek, křovinořezů
a podobných strojů. Výjimky tolerujme, někdy je potřeba něco neodkladně
dodělat, ale nemělo by se to stávat tradicí.

 Volby do Evropského parlamentu 2014
Informujeme občany, že Volby do Evropského parlamentu se na území ČR uskuteční
ve dnech 23. a 24.5.2014.
V pátek 23.5.2014 proběhne hlasování od 14:00 hod. do 22:00 hod. V sobotu 24.5.2014
od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Volby do zastupitelstev obcí se vždy konaly ve stejný termín jako volby do 1/3 Senátu
Parlamentu ČR, lze předpokládat, že bude výběr termínu přizpůsoben tak, aby oboje volby bylo
možné konat společně. Jedná se o možné termíny v měsíci září anebo říjnu 2014.
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 Označení nemovitosti v katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyzývá vlastníky nemovitostí
a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě, jak vyžaduje
katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně
příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam
nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stánkách Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „nabídka majetku“, v části
„nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

 Informace z místní knihovny
Místní knihovna půjčuje každou středu od 14:30 hod. do 18:30 hod.
Funkci knihovníka vykonává paní Ludmila Vavroušková. V roce 2013 knihovna dosáhla
2 225 výpůjček a zaregistrovala 34 čtenářů. Do naší knihovny bylo zapůjčeno v průběhu
roku 2013 ve výměnných souborech 175 svazků a vráceno z předchozích souborů
155 svazků. Z dotace obce ve výši 4 000 Kč bylo zakoupeno 26 svazků.

Společenská rubrika
 Životní jubilea v letošním roce slaví
85 let pan Jaromír Dvořák
85 let pan Miroslav Mazurka
75 let paní Ema Kutalová
80 let pan Jaroslav Drexler
70 let paní Magda Kreplová
85 let pan Alois Šindelář, ing.
80 let pan Stanislav Kozák
70 let pan Otto Kopp

70 let pan Antonín Janda, ing.
90 let paní Ludmila Körnerová
70 let paní Marie Jandová, ing.
70 let pan Stanislav Linhart
75 let paní Eliška Nosková
80 let paní Jana Dvořáková
85 let paní Ludmila Boková
Všem jubilantům blahopřejeme

 Výročí uzavření sňatku – kamenná svatba
65. výročí uzavření sňatku oslavili v měsíci březnu
manželé Otto a Ludmila Körnerovi z Benkova
Blahopřejeme a přejeme hodně zdraví do dalších společných let.

Kalendář akcí - pozvánky:
 Pouť ke kapličce

Sraz poutníků v sobotu 3.5.2014 ve 12,45 hod u hasičské zbrojnice. Srdečně zvou pořadatelé.
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 Oslavy osvobození a konce 2. světové války
Na středu 7. května 2014 v 18:30 hod se připravuje tradiční vzpomínková akce. Bude
zahájena od obecního úřadu lampionovým průvodem za doprovodu dechové hudby. Položením
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. Členy spolků žádáme, aby se
zúčastnili ve stejnokrojích. Děkujeme.

 Dětský den
V sobotu 21.6.2014 ve 14.00 hod uspořádá TJ Sokol Dlouhomilov na sokolské
louce zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Pro děti bude připraven zajímavý program
a pro rodiče bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé.

Víte, že:
 Tříkrálová sbírka
Naše domácnosti s přáním do nového roku obcházely skupinky Tří králů a v letošním roce vykoledovaly
v obci Dlouhomilov a Benkov celkem 12 220 Kč.
Přehled výtěžku Tříkrálové sbírky od roku 2008
Kč
Benkov
Dlouhomilov

2008
718
10 112

2009
0
9 561

2010
665
9 594

2011
1 260
9 786

2012
912
7 649

2013
1 393
9 508

2014
1 159
11 061

 Diamond Dance
Taneční skupina Diamond Dance ze Sokola Dlouhomilov se 22.3.2014 zúčastnila Přehlídky pódiových
vystoupení v Praze. Vystoupila zde se skladbami „Abba“ a „Amelie“ a za druhou jmenovanou skladbu získala
sokolský pohár a „Ocenění za originální ztvárnění námětu“.
Přehlídky se zúčastnily: Simona Dudová, Simona Lepičová, Veronika Marková, Vendula Kvapilová,
Martina Komínková, Pavla Sittová a jejich trenérka Veronika Foltýnová.

Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obec Dlouhomilov, Dlouhomilov č. 138, PSČ 789 76, IČ 00302490. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984.
Četnost výtisku 1x - 2x ročně. Neprošlo jazykovou úpravou. Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně
i neuveřejnit. Příspěvky můžete odevzdávat na Obecní úřad v Dlouhomilově, nebo zasílat e-mailem na adresu: zpravodaj.dlouhomilov@seznam.cz
Další informace o dění v obci najdete na: www.dlouhomilov.cz e-mailová adresa pro komunikaci s obecním úřadem: obec@dlouhomilov.cz
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