Zprávy z obecního úřadu

8. dubna 2015

 Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 17. března 2015 mimo jiné schválilo:
– Hospodaření obce a účetní závěrku obce Dlouhomilov ke dni 31. 12. 2014.
– Inventarizační zprávu za rok 2014.
– Závěrečný účet obce Dlouhomilov za rok 2014 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Dlouhomilov za rok 2014.
– Rozpočet obce na rok 2015.
– Strategický plán rozvoje obce Dlouhomilov na léta 2015 až 2020.
– Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací k umístění 2 uchazečů
o zaměstnání.
– Doplnění finančního výboru členkou p. Marií Pospíšilovou, Dlouhomilov č. 15
– Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2015 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhomilov“.
– Uzavření Partnerské smlouvy na nákup kontejnerů na BIO odpad mezi Místní akční skupinou Šumperský
venkov z. s., se sídlem Nový Malín č. 240 a Obcí Dlouhomilov.
– Pronájem části pozemku - ostatní plocha, parcely č. 446/1 v k. ú. Benkov, o výměře 15 m², manželům Marku
a Ivaně Kohoutkovým, bytem Radniční 230/2, Šumperk, a to za roční nájemné 10,- Kč na dobu neurčitou.
– Pronájem pozemku – orná půda, parcela č. 144/3 v k. ú. Benkov, o výměře 920 m², pí. Monice Otavové, bytem
Benkov č. 7, a to za roční nájemné 92,- Kč na dobu neurčitou.
– Prodej části pozemků Lesům ČR s. p., Lesní správa Ruda nad Moravou, 9. května č. 2:
– parcela č. 423 v k. ú. Benkov, lesní pozemek, a to za cenu á 3,96 Kč/m²
– parcela č. 438 a 440 v k. ú. Benkov, ostatní plocha, a to za cenu á 0,70 Kč/m²
Geometrický plán pro oddělení předmětných částí pozemků a sepsání kupní smlouvy včetně návrhu na vklad
zajistí kupující na své náklady.
– Dodatek č. 2 pro rok 2015 ze dne 18. 03. 2014 ke smlouvě mezi Obcí Dlouhomilov a Městskou knihovnou
Šumperk, o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně.
– Dohodu o ukončení a dofinancování stavby „Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající
kanalizace v Lesnici a Leštině včetně intenzifikace ČOV v Leštině a veřejné části domovních přípojek“
uzavřenou mezi obcemi Brníčko, Dlouhomilov, Hrabišín, Lesnicí a Leštinou.
– Podání žádosti a pořízení Změny č. 1 územního plánu Dlouhomilov. Jednáním byl pověřen starosta obce p. Jiří
Štelc.
– Podání žádosti o změnu pracovní doby na místní poště Dlouhomilov a to: 8:00 – 10:00 hod, 15:00 – 16:00 hod,
a ve středu v odpoledních hodinách 16:00 – 17:00 hod.
– Doplnění nájemní smlouvy pro Obecní klub o položku stočné ve výši 45 Kč/den a vodné ve výši 25 Kč/den.
– Doplnění 1 ks venkovního tělesa veřejného osvětlení v obci Benkov na místní komunikaci mezi chatami
p. Urbana Vlastimila a pí. Juryškové Josefy.
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Obecní úřad informuje
 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. Proto je nutné, aby s provozovatelem
pohřebiště nejpozději do jednoho roku tj. do 13. 4. 2015 ode dne zveřejnění tohoto oznámení uzavřeli smlouvu
o nájmu příslušného hrobového místa.
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

 Místní poplatky
Místní poplatky v roce 2015 zůstávají stejné jako v minulém roce. Termín splatnosti
první splátky je do 15. 6. 2015 a druhé splátky do 30. 9. 2015. Poplatek za stočné byl
stanoven na 1 100 Kč/os za rok. Termín splatnosti stočného první splátka do 30. 6. 2015
a druhá splátka do 31. 12. 2015. Žádáme občany, aby uhradili obecní poplatky ve
stanovených termínech. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto
poplatků může obecní úřad navýšit až o polovinu poplatku, tak jak stanoví obecně závazná
vyhláška.
Usnadněte si platby poplatků
Vaše platby na účet obce jsou administrativně méně náročné, než platba v hotovosti na pokladnu obce. Pokud
máte možnost zaplatit ze svého účtu, upřednostněte tuto platbu. Platbu poplatku za odpad, psa, nájem popelnice,
nájem pozemku, vodné můžete poslat na účet obce 2015812/0300, variabilní symbol (uvedete číslo svého
domu), poznámka: KO, pes, voda… Pokud potřebujete informaci k platbě stočného nebo upřesnit platbu, zavolejte
583 245 122 nebo napište e-mail: obec@dlouhomilov.cz



Třídění odpadu

Stanovení poplatku je závislé na množství odvezeného odpadu, proto
apelujeme na občany, aby důsledně prováděli třídění odpadu. 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.

 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu proběhne 15. 5. 2015
Kontejnery budou umístěny:
 před kapličkou u Dvořáků
 u sokolovny
 v Medelském
 v Benkově u autobusové zastávky
Mezi velkoobjemový odpad
patří: nepoužitelný 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 železného odpadu provede TJ Sokol v sobotu 18. 4. 2015.
Žádáme občany, aby železný odpad připravili k hlavní komunikaci až v den svozu
a pokud možno zabránili odvezení neznámými sběrateli.
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 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.

 Vlastníci nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opakovaně 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 2014 knihovna dosáhla 1 934 výpůjček a zaregistrovala 38 čtenářů.

Společenská rubrika
 Počet obyvatel naší obce:
K 31. 3. 2015 má naše obec 478 obyvatel, dospělí 397 z toho mužů 185 a žen 212, děti od 15 – 18 let 11 a děti
do 15 let 70. Věkový průměr obyvatel je 44 let.

 Své významné životní jubileum v letošním roce oslaví tito občané
70 let pan Josef Frank
70 let pan Miloš Janků
70 let pan Jan Šafář
75 let paní Jarmila Roubalová
75 let paní Božena Kozáková
75 let paní Júlie Dvořáková
80 let paní Irma Svobodová
80 let paní Lýdie Chytilová

Všem jubilantům blahopřejeme

80 let paní Zdeňka Žižková
80 let paní Jiřina Luňáčková
80 let pan Vilém Matějka
90 let pan Jaroslav Schitek
90 let paní Ema Mynářová
90 let paní Marie Körnerová
90 let pan Otto Körner
90 let paní Lýdie Geclová

Narodili se: Linhart Michal a Michal Škovránek
Rozloučili jsme se: Jan Poisl, Roman Calaba, Jiří Smékal, Jaromír Dvořák, Bohumil Chytil, Miroslav Mazurka
a v letošním roce Květuše Novotná a Růžena Niklová

Kalendář akcí - pozvánky:
 Přednáška – Dluhy a co s nimi
Dne 29. dubna 2015 v 18:00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu proběhne přednáška společnosti PONTIS
ze Šumperka k problematice dluhů, jak na ně a co dělat, aby vás neumořily, průběh exekuce a oddlužení.

 Oslavy osvobození a konce 2. světové války
Na čtvrtek 7. května 2015 v 18:30 hod připravuje kulturní výbor tradiční vzpomínkovou akci. 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. Prosíme členy spolků, aby se zúčastnili ve
stejnokroji.

 Pouť ke kapličce
Sestry a bratři hasiči, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás co nejsrdečněji jménem Sboru dobrovolných
hasičů z Dlouhomilova pozval na tradiční pouť. Přijďte strávit příjemné chvíle klidu a míru v hezké jarní přírodě
u kapličky zasvěcené sv. Floriánovi na Skalce. Sraz poutníků v 12,45 hod u hasičské zbrojnice.
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 Dětský den
V sobotu 13. 6. 2015 v 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.

 Další připravované akce:




Čížkův pohár v malé kopané – 25. 7. 2015
Soutěž požárních družstev „O pohár starosty obce“ – 8. 8. 2015
Fotbalové utkání „Ženatí - svobodní“ – 29. 8. 2015

Ze života spolků:
 TJ Sokol Dlouhomilov – zhodnocení činnosti v roce 2014
K 1. 1. 2014 měla TJ celkem 94 členů, z toho 36 mužů, 20 žen, 1 dorostence, 9 dorostenek, 10 žáků a 18 žákyň.
Výbor jednoty pracoval ve složení: starosta – Jana Drexlerová, místostarosta – Patrik Schneider, jednatel – Jana
Flášarová, hospodář – Blažena Mynářová, náčelník – Martin Drexler, náčelnice – Veronika Foltýnová, členové
výboru – Martin Groer, Ondřej Jílek, Luděk Otava
V minulém roce uspořádali členové TJ řadu tradičních kulturních i sportovních akcí jako jsou:
5. 4. 2014 – Memoriál Bořivoje Groera a Konráda Kryla ve stolním tenise (10. ročník)
7. 5. 2014 – Táborák u příležitosti oslav konce 2. sv. války
21. 6. 2014 – Dětský den na téma „Ze života hmyzu“
26. 7. 2014 – Čížkův pohár v malé kopané
30. 8. 2014 – Fotbalový turnaj ženatí - svobodní
5. 12. 2014 – Mikulášská nadílka a čertovská diskotéka
27. – 29. 12. 2014 – Vánoční turnaje ve volejbalu, v nohejbalu a v badmintonu
Kromě sportu a zábavy hlavní činnost sokola spočívá ještě v udržování budovy sokolovny a areálu na sokolské
louce. Je naší povinností se o majetek sokola řádně starat a udržovat v provozuschopném stavu, není však jednoduché
vše zorganizovat, udělat a hlavně zafinancovat. Zajištění celoročního provozu, to
jsou náklady na energii, úklid, sekání trávy, údržbu a nezbytné opravy, pojištění
majetku, pravidelné povinné revize apod.
O zdroje financování se musíme sami postarat. Každoročně žádáme o státní
granty a dotace, žádáme o příspěvek obec, využíváme dotačních programů
Olomouckého kraje a dále získáváme prostředky z členských příspěvků a z výtěžku
námi pořádaných akcí.
Všichni členové výboru vykonávají svoje funkce dobrovolně ve svém volném
čase a jedinou odměnou jim je práce, starosti a dobrý pocit, že udělali něco pro

4

ostatní. Jen díky aktivitě a obětavosti několika hlavních „tahounů“ se nám v loňském roce podařilo úspěšně zvládnout
mnoho úkolů:
 obložení stěny tělocvičny na čelní straně bylo již zničené a neopravitelné, proto jsme nahradili obložení
nalepením koberce
 členové svépomocí provedli nátěr střechy z pozinkovaného plechu nad spojovacím krčkem mezi sokolovnou
a obecním klubem, na kterém se objevila rezivějící místa, a při té příležitosti provedli i zatěsnění šroubů na
hliníkové střeše (v některých místech zatékalo)
 sokolovna a sokolská louka byly připojeny na kanalizační přípojku
 na sokolské louce byla vybudována přípojka na obecní vodovod
 na okraji sokolské louky byl vykopán odtokový žlab, který napomáhá lepšímu odvodnění
 na sokolské louce byla vybudována zpevněná přístupová cesta k budově a částečné zarovnání terénu. Tady
nás čeká v letošním roce ještě spousta práce, protože chceme provést dorovnání terénu po výkopu kanalizace
a celkově terén hřiště srovnat.
Chtěli bychom to vše zvládnout tak, aby hřiště bylo v použitelném stavu a mohly proběhnout všechny tradiční
akce pro veřejnost.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům výboru za jejich aktivitu, obětavost a ochotu dělat pro druhé
a stejně tak děkuji všem ostatním členům, kteří jim pomáhají.
Poděkování patří rovněž cvičitelům a cvičitelkám, kteří vedou pravidelná cvičení pro děti – Martinovi Vepřkovi,
Vítkovi Dvořákovi, Simoně Dudové a Veronice Markové.
Jana Drexlerová, starostka TJ

 SDH Dlouhomilov
Dobrovolní hasiči ani v loňském roce nezaháleli. K jejich hlavním činnostem patří oprava a údržba techniky,
pravidelné čištění požární nádrže, v neposlední řadě pomáhají čistit spoluobčanům studny a zanesené propusti.
Rovněž se snažili přispět ke kulturnímu životu naší obce.
V měsíci únoru jsme pořádali tradiční ostatkovou merendu, a pro
nejmenší maškarní karneval. Plesu se zúčastnili v hojné míře místní, ale
i občané z okolí, což nás těší, protože kulturní akce pořádáme hlavně
pro občany naší obce.
V měsíci květnu pořádáme tradiční pouť ke kapličce. Snažíme se
tuto akci pojmout slavnostněji. Po skončení slavnostní mše u kapličky
následuje bohaté občerstvení a koncert Moravských muzikantů, jedné
z nejlepších dechových hudeb na Moravě. Chtěli bychom, aby se občané
obce více účastnili slavnostního průvodu ke kapličce a vyjádřili takto
podporu hasičům, kteří jsou stále připraveni chránit zdraví a majetky
všech občanů.
V srpnu jsme pořádali soutěž hasičských družstev „O pohár
starosty obce“. Zúčastnilo se 18 družstev mužů a žen z okolních obcí.
Je vidět, že naše soutěžní družstvo se snaží účastnit co nejvíce soutěží
v blízkém i dalekém okolí.
Loňský rok byl i u hasičů volební. Na valné hromadě se volilo nové složení výboru SDH. Výbor SDH je po
volbách z větší části obměněn. Složení je následující: starosta sboru – Jan Dvořák, místostarosta sboru – Martin
Dvořák, jednatel – Lubomír Frank, skladník – Jakub Nosek, velitel – Petr Podhorný, strojník – Jiří Mynář a Ondřej
Jílek. Další funkce: hospodář – Věra Dvořáková, kronikář – Pavel Bartoš ml., revizní komise – Vladimír Los a Renáta
Kozáková.
I v letošním roce hasiči připravují mnoho akcí. Začali jsme ostatkovou merendou 13. 2. 2015 a dětským
karnevalem 14. 2. 2015. Pouť ke kapličce je naplánovaná na 9. 5. 2015 a soutěž „O pohár starosty obce“ bude
8. 8. 2015. V podzimních měsících hasiči zorganizují sběr starého železa.
Chtěl bych touto cestou oslovit občany obce jakéhokoliv věku, pokud by někdo měl zájem, stát se
dobrovolným hasičem a pomoci nám ve veškerém tomto dění, budeme jenom rádi.
Lubomír Frank, jednatel SDH

 Z činnosti zásahové jednotky JSDH Dlouhomilov
Jednotka má celkem 12 členů, z toho jsou 2 velitelé, 2 strojníci a 8 hasičů (2 nositele dýchací techniky).
V loňském roce jsme zasahovali celkem u 5 výjezdů, z toho 3 v sousední obci a 2 v naší obci. Tímto hasiči varují
občany na nebezpečí požáru spojené se zanesenými komíny a s nadcházejícím příchodem jara na zákaz vypalování
travního porostu.
Jan Kozák, velitel JSDH
5

K zamyšlení…
Vážení spoluobčané, není to dlouhá doba, co jsme úspěšně dokončili dlouho očekávaný a finančně náročný
projekt – vybudování kanalizační sítě. Před uvedením do provozu kanalizační sítě byli obyvatelé obcí seznámeni, co
do kanalizace nepatří a co by se do kanalizace z jednotlivých obydlí nemělo dostat z běžného používání domovních
odpadů, včetně WC. Samozřejmě, že v tomto výpisu nebylo uvedeno, co by se do kanalizace nemělo dostat přes
kontrolní jímky, které jsou u každé nemovitosti, nebo přes kontrolní jímky na hlavním řádu. Bylo k politování, že
ihned po zahájení zkušebního provozu kanalizační sítě někdo - „vtipálek“ nebo „záškodník“, nevím jak tuto osobu
nazvat, nasypal do kanalizace shnilá jablka. Je jasné, že tyto se do kanalizace musela dostat právě přes kontrolní
jímky, musel to udělat někdo z Dlouhomilova, protože z Hrabišína by přes průtokový měřič „neprošly“. Naštěstí
tento problém byl celkem snadno odstranitelný.
Ovšem nad závadou na hlavní kanalizační síti, která se
odstraňovala 13. 1. 2015 v časti obce Medelské zůstává velký otazník
a pro normálně uvažujícího člověka je to věc nepochopitelná…
Hlavní řád kanalizace byl v danou dobu neprůchodný, splašková
voda neodtékala a kontrolní jímky na hlavním řádu byly plné. Bylo
potřeba okamžitě povolat odborné firmy k odstranění závady tj.
odčerpání zaplavených kontrolních jímek a obnovení průtoku. Po
nemalých útrapách a s obrovským nasazením zúčastněných
pracovníků se podařilo obnovit průtok a tím bylo zažehnáno
nebezpečí, že se bude muset hlavní řád rozkopat, obnažit a závadu
odstranit. O to víc šokující a zarážející bylo zjištění, co tuto závadu
zapříčinilo a jakým způsobem. Neprůchodnost hlavního řádu
kanalizace zapříčinil kbelík z umělé hmoty nacpaný starým textilem
(lidově hadrama), který musel někdo záměrně hodit do kontrolní jímky hlavního řádu. Rozměr kbelíku totiž
neumožňuje, že by se do hlavního řadu dostal přes domovní přípojky a ani nemohl „připlavat“ hlavním řádem
odjinud, protože vlastně v daném místě – kde byl do jímky vhozen,
hlavní řád „ zacpal“. Někomu se nelenilo si s tímto dát práci. Jedno
je ale jisté, takový člověk žije mezi námi. A nyní jsme u toho:
k zamyšlení… Kdo to mohl udělat a hlavně proč? Že by se někdo
mstil, ale komu a proč? Nebo že by chtěl někdo škodit tím, že se
budou utrácet finanční prostředky obce za náročné opravy
a odstraňování závad? Někomu vadí, že máme po dlouhých letech
kanalizaci? Odpovědi na tyto otázky můžeme společně hledat. Je
téměř nepředstavitelné, že by mezi námi byl někdo, komu vadí, co
se za nemalé peníze vybudovalo a co má sloužit nám všem.
Zkrátka, otázek k zamyšlení je celá řada a těžce se na ně hledá
odpověď… Náklady na odstranění popsané závady nejsou zatím
vyčísleny, ale bez účasti odborných firem bychom tuto závadu
odstranit nedokázali. Pevně doufám, že tato „závada“ nebo jí
podobné se již nebudou opakovat. Obec podala trestní oznámení na neznámého pachatele, aby v případě vyšetření
mohla uplatňovat na pachateli uhrazení nákladů na odstranění závady a obnovení průtoku hlavního řádu.
Milí spoluobčané, Vám všem, kteří dodržujete pokyny vydané ke zdárnému provozování kanalizační sítě
a „neutápíte“ v ní co tam nepatří, přísluší vyslovit poděkování. A ti, kteří tyto pokyny nedodržují, ať z nedbalosti
nebo úmyslně, by měli vzít na vědomí, že zvýšené náklady na odstraňování případných poruch se promítne ve výši
stočného a to platíme všichni. Jsem přesvědčen, že si společně s vámi přejeme bezporuchový provoz celé kanalizační
sítě.
Na závěr Vás prosíme, prohlédněte si přiloženou fotodokumentaci, třeba doličný předmět poznáte a možná i víte,
komu teď chybí…
Za zastupitelstvo obce Dlouhomilov Josef Bubeník
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