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Hospodaření obce ke dni 30.09.2004
Příjmy do obecního rozpočtu činily k tomuto termínu 2 681 tis. Kč tj. 84,3 % z ročního plánu. Podle
současného stavu je předpoklad, že plánované příjmy budou naplněny.
Výdaje obce činily k témuž datu 2 289 tis. Kč tj. 74,7 % z ročních plánovaných výdajů. Z větších položek
zbývá ještě provést úpravu místních komunikací –osazení odvodňovacích žlabů (5 ks Dlouhomilov, 1 ks
Benkov).Akci zajistí Fy STRABAG koncem měsíce října 2004 . Na opravu střechy budovy bývalé
mateřské školy dostala obec dotaci od Krajského úřadu Olomouc ve výši 163 tis. Kč.
Na základě darovací smlouvy uzavřené s p. Vratislavem Kabátem , byl naší obci bezúplatně převeden
dům i s pozemkem. Náklady na dodavatelské práce za demolici a úpravu terénu představují částku 40 tis.
Kč. Z důvodu bezpečnosti silničního provozu bylo nutné zajistit přeložku betonového sloupu . Obec jako
investor uzavřela smlouvu o zajištění přeložky se Severomoravskou energetikou a.s., která je vlastníkem
rozvodného zařízení. Realizace přeložky činila částku 30 tis. Kč. Část vzniklé plochy je určena pro
parkování vozidel, na zbytku pozemku Zábřežská lesní a.s. provedla osázení okrasnými dřevinami
v částce 29 700,- Kč. I když ozelenění této plochy nás stálo poměrně značnou částku, je na celé záležitosti
smutné, že již část vysázených dřevin zmizela a tím změnila svého majitele. Budou-li krádeže tímto
tempem pokračovat, zbude na ploše jen kůra vhodná ke spálení.
Na žádost chatařů z obce Benkov byla obnovena a uvedena do provozu obecní studna o celkovém
nákladu 10 200,- Kč. Současně byly do této obce zakoupeny a dodány 2 ks odpadkových košů v částce 4
tis. Kč.
Pro místní požární jednotku zařazenou do III. skupiny s výjezdem do okolních obcí byla zakoupena
cisternová automobilová stříkačka ASC 16 – Š 706 RTH. Nákup byl uskutečněn za částku 50 tis. Kč.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce byla na účet farnosti poukázána finanční částka 30 tis. Kč
určená na opravu místního kostela. Nákladem 12 tis. Kč byla provedena nová podlaha v kuchyni KD.
Z rozpočtu obce je nutno mimo jiné ještě splácet půjčku KB Šumperk v částce 120 tis. Kč určenou na
výstavbu místního vodovodu, poslední splátka půjčky končí v roce 2005. Druhou splátku ve výši 200 tis.
Kč platíme Vodovodu Pomoraví v Kostelci na Hané, poslední splátka půjčky končí v roce 2009. Obec
hradí příspěvek na dopravní obslužnost veřejné autobusové dopravy ve výši 80 tis. Kč určený na pokrytí
ztráty z provozu. Dále hradíme neinvestiční náklady připadající na děti povinné školní docházkou, mající
trvalý pobyt a dojíždějí z obce do jiných škol v regionu Šumperka roční částku 110 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce znovu odsouhlasilo pro letošní rok výplatu příspěvku ve výši 3 tis. Kč každému dítěti
při narození jehož rodiče mají zde trvalé bydliště a na území obce trvale žijí, další výplatu příspěvku 3 tis.
Kč obdrží rodič při nástupu dítěte do 1. třídy ZŠ. Zatím bylo letos vyplaceno 15 tis. Kč.

Obec má svůj znak a vlajku
Dne 6.10.2004 převzal starosta obce z rukou předsedy Poslanecké sněmovny ČR p. Lubomíra
Zaorálka „Rozhodnutí o udělení vlajky a znaku naší obci“. Slavnostního převzetí se zúčastnil také člen
zastupitelstva obce p. Pavel Bartoš. Návrh těchto symbolů zpracoval renomovaný olomoucký heraldik p.
Jiří Louda, návrh byl schválen na veřejném zasedání ZO dne 2.3.2004. Zhotovení těchto obecních
symbolů se uskuteční v roce 2005 s tím, že slavnostní vysvěcení by se uskutečnilo v roce 2006 v rámci
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oslav 650. výročí založení obce Dlouhomilov.

Nabídka dřeva z obecního lesa
Obec nabízí k odvozu omezené množství palivového dřeva, cena za plm je 250,- Kč. Koncem měsíce
října bude provádět Zábřežská lesní a.s. kácení akátů na svahu pod kostelem, cena za plm je
stejná.Zájemci o uvedené dřevo se mohou nahlásit na obecním úřadě. Vzhledem k omezenému prostoru
bude nutno pokácené dřevo okamžitě odvážet.

Třídění a svoz komunálního odpadu
Převážná část našich občanů provádějící třídění komunálního odpadu si zaslouží naše poděkování.
Přesto někteří občané by měli zvažovat, co dávat do popelových nádob. Nepatří tam stavební odpad,
větve, shnilé ovoce, hlína , tráva ze zahrádek atd. Od 1. ledna příštího roku se celostátně zvyšuje o 100,Kč za tunu úložné na skládkách a při stále se zvyšující ceně nafty stále stoupají náklady na odvoz všech
druhů odpadů. Zastupitelstvo obce musí provést bilanci příjmů a výdajů a zvážit případnou úpravu ceny.
OÚ dále upozorňuje, že ZO schválilo s platností od 01.01.2005 zvýšení věkové hranice u dětí, kterým je
poskytována 50 % sleva z 12 na 15 let. Stejná sleva bude poskytována všem důchodcům starším 80 let.

Kulturní život
Kulturní výbor připravuje tradiční vánoční koncert, který by se měl uskutečnit v sobotu
18.12.2004. V současné době jednáme s dechovým souborem „Postřelmovská kapela“ a některými
dalšími soubory. Po upřesnění všech náležitostí budou do každé domácnosti předány pozvánky.
Zodpovídá: Hana Sedláčková
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