Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 30. dubna 2020 mimo jiné schválilo:
5. května 2020
 Hospodaření obce Dlouhomilov ke dni 31.12.2019.
 Rozpočet obce Dlouhomilov na rok 2020.
 Finanční dar pro Charitu Zábřeh ve výši 11 tis. Kč na úhradu provozních nákladů pro střediska občanské
poradny, pečovatelskou službu a půjčovnu kompenzačních potřeb.
 Poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Dlouhomilov ve výši 40 tis. Kč, na pokrytí výdajů
provozu budovy sokolovny, areálu sokolského hřiště a financování vlastní sportovní činnosti v roce 2020.
 Finanční dar ve výši 10 tis. Kč pro Myslivecký spolek z.s. Dlouhomilov.
 Finanční dar ve výši 10 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Dlouhomilov.
 Finanční dar ve výši 3 tis. Kč na provoz Linky bezpečí z.s.
 Finanční dar ve výši 10 tis. Kč pro Junák – Český skaut, středisko Blesk Lesnice, z.s., Lesnice 192,
5. dlouhomilovský oddíl.
 Dodatek č. 7/2019 uzavřený mezi obcí Dlouhomilov a Městskou knihovnou, T. G. Masaryka Šumperk,
příspěvková organizace, IČ 65496604, „O poskytování knihovnických informačních a metodických služeb
v místní knihovně“.
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci
uzavřené mezi obcí Dlouhomilov a Jednotou, spotřebním družstvem Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí
45/5 Zábřeh, IČ 00032433.
 Smlouvu o dílo č. 20211-01 mezi obcí Dlouhomilov a firmou Timoris Projekt, a.s., se sídlem Náves Svobody
8/14, 779 00 Olomouc, ve věci získání dotace „Oprava autobusových zastávek Dlouhomilov a Medelské“.
 Záměr pronájmu pozemku parcela č. 954/5 o výměře 53 m2 a část pozemku parcela č. 954/10 o výměře
45 m2 nacházející se v katastrálním území Dlouhomilov, které jsou zapsány na listu vlastnictví číslo 10001
u k. ú. pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.
 Provedení těžby, manipulaci a přibližování dříví v obecních lesích firmou Roman Hudos, Nová Dědina 12,
789 61 Bludov.
 Zařazení správního území obce Dlouhomilov do území působnosti Integrované strategie území regionu MAS
Šumperský venkov na období 2021-2027 realizované MAS Šumperský venkov.
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z MAS Šumperský venkov na vybavení jednotlivých kluboven pro
dobrovolné složky obce Dlouhomilov.
 Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřené dne 19.12.2019 mezi obcí
Postřelmov a obcí Dlouhomilov.
 Pronájem pozemku. Pronajímaný pozemek parcela č. 880 o výměře 1040 m2, nacházející se v katastrálním
území Dlouhomilov, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Šumperk. Cena za pronájem pozemku je 0,20 Kč za m2, dle Usnesení ZO č. 3/2011.
 Stavební dozor na projekt „Domácí čistírny odpadních vod pro rodinné domy v obci Benkov“, pana
Ing. Tomáše Reliho, Synkova 7, 779 00 Olomouc.
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 Místní poplatky








Komunální odpady 600,- Kč/rok/osoba. Za nemovitost, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, platí majitel 600,- Kč/rok. Splatnost jednorázově do 15. 6., nebo ve dvou stejných splátkách a to
1. splátka do 15. 6., 2. splátka do 30. 9. daného roku.
Poplatek za psa 100,- Kč/rok za 1. psa, za každého dalšího 200,- Kč/rok. Splatnost do 31. 3. daného roku.
Vodné 32,- Kč/m3, nájem vodoměru 100,- Kč/rok. Splatnost u odečtu k 31. 12. – do 31. 3. následujícího roku,
u odečtu k 30. 6. – do 30. 9. daného roku.
Pronájem popelových nádob 100,-Kč/rok. Splatnost do 31. 3. daného roku.
Nájem hrobového místa 8,80 Kč/m2/rok. Splatnost při uzavření smlouvy
na dobu 10 let.
Odvádění a čištění odpadních vod – stočné:
- v nemovitostech trvale obydlených 1 260,-Kč/rok/osoba
- v nemovitostech trvale neobydlených s vodoměrem 36,- Kč/m3
- v nemovitostech trvale neobydlených bez vodoměru 1.260,- Kč za
nemovitost
- ostatní odběratelé 36,- Kč/m3
Splatnost jednorázově do 30. 6. nebo ve dvou splátkách do 30. 6. a do 31.12 daného roku.

Platby hotově na pokladně OÚ Dlouhomilov v úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Bezhotovostně na účet: 2015812/0300, VS = čp., do poznámky „komunální odpad, pes, vodné, pronájem popelnic"
na účet: 198944532/0300 – účet DSO Povodí Loučka, do poznámky „stočné“
VS pro stočné má každá nemovitost přidělen vlastní – na požádání sdělí OÚ.
Informace na telefonu: 583 245 122 nebo napište e-mail: obec@dlouhomilov.cz

 Termíny svozu popelnic a plastů v roce 2020
Svoz popelnic ve čtvrtek
2.4.
16.4.
30.4.
6.8.
20.8.
3.9.
10.12.
?.12.

14.5.
17.09.

28.5.
1.10.

11.6.
15.10.

25.6.
29.10.

9.7.
12.11.

23.7.
26.11.

Svoz plastů a nápojových kartonů poslední čtvrtek v měsíci:
30.4.
28.5.
25.6.
30.7.
27.8.
24.9.

29.10.

26.11.

31.12.

 Třídění a svoz komunálního odpadu
Převážná část našich občanů provádějící řádné třídění komunálního odpadu si
zaslouží naše poděkování. Přesto by někteří občané měli zvažovat, co dávat do
popelových nádob, nedávat tam sklo, plechovky, trávu ze zahrádek, shnilé ovoce nebo
stavební odpad. Za dodaný vytříděný odpad obdrží obec čtvrtletně odměny, které se
promítnou do poplatku za komunální odpad na osobu a rok. Na biologický odpad máme
kontejnery, do kterých opět patří pouze biologický odpad (tráva, shnilé ovoce).
Finanční výbor každoročně provádí bilanci příjmů a výdajů a zvažuje případnou úpravu
ceny. V letošním roce všechny poplatky zůstávají na stejné výši. Zastupitelstvo obce se zabývalo případnou změnou
formy plateb za odvoz komunálního odpadu a také jeho výší. Důvodem bylo navýšení ceny za odvoz komunálního
odpadu, která je celorepubliková. Upozorňujeme a apelujeme na občany, aby dostatečně zvážili vhazování
nevhodného odpadu do popelnic. Snažili se využívat kontejnerů, které v obci jsou a odpad třídili. V minulosti si
občané na svém pozemku vytvářeli kompostéry, kde biologický odpad tímto způsobem zpracovali a následně jej
využili na zahrádce. Nyní je velkým trendem našich občanů vyvážet tento odpad za vesnici, na cizí pozemky nebo
tento odpad sypat do potoka a také vhazovat do popelnic na komunální odpad. Od toho všeho se následně odvíjí výše
poplatku za komunální odpad, který již teď obec dotuje. Uvědomujeme si, že se toto netýká všech občanů a že ti
uvědomělí doplácí na ty ostatní. Proto také upozorňujeme občany, že se v příštím roce tento poplatek může rapidně
zvýšit.
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Oleje lze vhazovat do označených nádob, které jsou umístěny před obchodem Jednota
a v Benkově u autobusové zastávky. Možné je také olej předat p. Bartošovi v restauraci
U Pacinů.
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 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 5. - 7.6.2020
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.

 Dětské hřiště
S příchodem jara bude opět v provozu naše dětské hřiště. Upozorňujeme rodiče, aby dodržovali s dětmi na hřišti
pořádek, chovali se k jednotlivým prvkům tak, aby hřiště sloužilo i dalším generacím dětí. Starší děti a v prvé řadě
hlavně adolescenty upozorňujeme, že hřiště není uzpůsobeno pro jejich potřeby. Je to místo, které je určeno
k setkávání dětí i rodičů, aby děti měly své místo, kde si mohou pohrát a budou v bezpečí.

 Komunikace
Dlouhodobě řešíme nevhodný stav komunikací. Žádost o opravy komunikací byla zaslána na Krajský úřad
Olomouckého kraje přímo na pana hejtmana, který následně sdělil, že o opravách silnic I. tříd vědí a vnímají tento
stav negativně, ale opravy nejsou v jejich kompetenci. Co se týká oprav silnic III. třídy dle sdělení Krajského úřadu
Olomouckého kraje jsou vázány dotacemi, které v loňském roce nebyly dostačující a přednost mají silnice, které byly
v plánu oprav 2019. Z uvedeného vyplývá, že kraj bude komunikace sledovat a v rámci údržby opraví tak, aby byly
provozu schopny.

 Kanalizace
Opět připomínáme občanům, aby ve vlastním zájmu dbali na to, aby se do kanalizačního potrubí
spolu s odpadními vodami nedostávaly různé pevné předměty (ovoce, úklidové pomůcky,
hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, hadry, zbytky potravin, tuky apod.). Tyto předměty ucpávají
nejenom potrubí kanalizace, ale i měřiče průtoku odpadních vod za naši obec, které v případě
ucpání zaznamenávají obrovský průtok do ČOV. Je nutné si uvědomit, že cena stočného pro příští
období se mimo jiné stanovuje podle naměřených hodnot odpadních vod v předchozím období.

Společenská rubrika
 Trochu statistických údajů z roku 2019:
Počet obyvatel k 31. 12. 2019 činil celkem 502 obyvatel, z toho v Dlouhomilově 449
a v Benkově 53.
V roce 2019: 6 narození, 6 úmrtí, 21 se přistěhovalo, 9 se odstěhovalo.
Počet jubilantů v roce 2019: celkem 19, jeden 95 let, tři 85 let, tři 80 let, tři 75 let a devět 70
let.
_________________________________________________________________________________________

Kalendář akcí
Všechny akce, které měly být uskutečněny a případně se v letošním roce plánovaly uskutečnit, se z důvodu vyhlášení
nouzového stavu a situace s nemocí COVID-19 v České republice ruší. Pokud se situace změní a akce se začnou
konat, dozvíte se to prostřednictvím pozvánek přímo do schránky nebo místním rozhlasem. Děkujeme za pochopení
a věříme, že se společně opět budeme setkávat.
Na 8. května 2020 měl kulturní výbor ve spolupráci s TJ Sokol připravenou tradiční
vzpomínkovou akci k 75. výročí ukončení 2. světové války. Z důvodu nouzového stavu v ČR se tyto
tradiční oslavy neuskuteční. Vzpomeňme na ty, kteří za nás bojovali a na ty, kteří se z války již
nevrátili. Tohoto dne starosta obce položí věnce k pomníku a uctí tak památku padlých
v 1. a 2. světové válce.

4

Ze života spolků


SDH Dlouhomilov

SDH Dlouhomilov mělo k 31.12.2019 48 členů. K hlavním činnostem patří účast
členů cvičícího družstva na pohárových soutěžích v okolních sborech. S tím
souvisí pravidelná údržba techniky, případně její oprava. Rovněž se snažíme
přispět i ke kulturnímu životu v naší obci. Co si hasiči pro občany Dlouhomilova
v roce 2020 připravili? Tradičně jsme sezónu zahájili ostatkovou merendou
14. února a 15. února maškarním karnevalem. Tradiční pouť ke kapličce
připravujeme na 9. května a 30. května kácení máje. 20. června plánujeme oslavy
140. výročí založení hasičského sboru v Dlouhomilově, které budou spojeny
s výročím 250 let založení místního kostela. Koncem léta proběhne pohárová
soutěž. Pravidelně se hasiči účastní akcí pořádaných obecním úřadem. Plánované akce jsou do odvolání zrušeny.
Lubomír Frank, jednatel

Z činnosti zásahové jednotky JSDH Dlouhomilov
Celkem má jednotka 12 členů, z toho jsou 3 velitelé, 4 strojníci a 5 hasičů. 2 členové
jsou proškolení nositelé dýchací techniky a 2 členové pro obsluhu motorové pily. V roce
2019 jsme zasahovali celkem ve čtyřech případech. Dvakrát v obci Dlouhomilov, část
Benkov při odstraňování popadaných stromů a při požáru živého plotu. Dvakrát při
likvidaci následků dvou bleskových povodní, které zasáhly Dlouhomilov.
Hasiči upozorňují občany na nebezpečí požáru spojené se zanesenými komíny
a s nadcházejícím příchodem jara na zákaz vypalování travního porostu.
Jan Kozák, velitel JSDH



TJ Sokol Dlouhomilov

V roce 2019 se naše sokolská jednota aktivně podílela na různých soutěžích a turnajích. Na podzim jsme velmi
úspěšně reprezentovali Dlouhomilov v atletickém čtyřboji v Zábřehu na nově upraveném stadionu. Zúčastnili jsme
se jak v žákovských kategoriích, tak v kategorii mužů. Atletických závodů se za naši jednotu zúčastnili – Langr
David, Langr Pavel, Mynářová Eliška, Šafář Dan, Štelc Ondřej, Štelcová Veronika a Vepřek Martin. Velmi dobrých
výsledků dosáhli – Martin Vepřek - 1. místo v kategorii Muži I., Pavel Langr - 2. místo v kategorii Muži I. a Dan
Šafář – 1. místo v kategorii Žáci II.
Dále se naše jednota pravidelně účastní turnajů ve stolním tenise s velmi dobrými výsledky. Pod vedením Miroslava
a Tomáše Mazurkových se obnovila činnost žákovského družstva stolního tenisu. V tomto sportu nás především
reprezentují tito žáci – Šafářová Adéla, Šafář Dan, Štelc Ondřej, Štodt Jakub, Vitásek Jan. Vynikajícího výsledku
dosáhl Dan Šafář, který v letošním roce vyhrál regionální přebor mladších žáků a také celkové hodnocení okresních
bodovacích turnajů v kategorii mladšího žactva. Družstvo mužů nás reprezentuje v regionální soutěži stolního tenisu
v kategorii III.
Futsalový tým mužů nás reprezentuje v celoroční soutěži Olomouckého krajského přeboru. Po podzimní části sezóny
se naši futsalisté nachází ve středové části tabulky.
Naše jednota má velmi rozmanitý týdenní rozvrh cvičení. Tento rozvrh je celoročně vyvěšen v okně sokolovny.
Chodit cvičit mají možnost děti, dorostenci, ženy, muži i senioři. Jsme rádi, že se momentálně velké oblibě těší
cvičeníčko pro menší děti pod vedením Jany Schneiderové, Terezy Hvižďové a Martiny Horké. Je pěkné, že můžeme
i nejmladší kategorie dětí zapojit do sokolského cvičení.
Věříme, že se naší činnosti bude i nadále tak dobře dařit a samozřejmě rádi vždy uvítáme další nové členy do naší
jednoty.
Jana Drexlerová, starostka TJ Sokol Dlouhomilov
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 Myslivecký spolek Dlouhomilov
Jistě Vaší pozornosti neušly na podzim rozryté velké plochy luk a pastvin v okolí naší obce. Není nám to příjemné,
jsme oslovováni majiteli dotčených pozemků, co s tím budeme dělat. Dá se říct, že je to problém celoevropský.
Hlavní příčinou je "moderní" způsob hospodaření našeho zemědělství. Kolem sebe vidíte velké lány řepky pro
"biopaliva" a lány kukuřice pro "ekologickou" výrobu elektřiny v bioplynkách. Tyto porosty poskytují černé zvěři
velmi dobré podmínky all inclusive - dobrý úkryt i s potravou. V době vegetace těchto plodin je skoro nemožné je
lovit. Kukuřice se sice u nás nepěstuje, ale velké lány jsou jí vidět v jižní části okresu. Na podzim, po její sklizni se
černá zvěř stěhuje právě k nám do lesů a hledá zde obživu. Loňský rok bylo málo bukvic a žaludů, tak vzali útokem
pole. Statistiky vypovídají o neustále se zvyšujícím odlovu černé zvěře. Stavy černé neklesají. Je problém jen
u myslivců? Samozřejmě, že naší snahou je stavy této zvěře snižovat jak individuálním odlovem, tak společnými
naháňkami. Individuální lov je velmi náročný, je spočítáno, že v průměru na odlov jednoho kusu černé odsedí lovec
na posedu 75 hodin, nehledě na počasí, většinou v zimě. Zvýšili jsme proto i počet jak malých, tak i velkých
společných naháněk. Chtěl bych zde připomenout jen ty větší a to 10.12.2019, kdy jsme ulovili 14 kusů černé. Druhou
jsme uspořádali 25.1.2020, na kterou kromě našich kamarádů přijeli i členové Řádu svatého Huberta z Čech
i Slovenska. Podařilo se nám ulovit 10 kusů černé zvěře. Úspěšný lov se všemi mysliveckými zvyky a tradicemi jsme
pak zakončili v hostinci u Pacinů. Černá zvěř přináší i další nový problém Aujeszkyho chorobu. Ta se objevila už
i v našem blízkém okolí. Větší kusy černé ji nějak snáší, jsou jen přenašeči, ale selata hynou. Pro člověka není
nebezpečná. Chtěl bych vás ale upozornit, že je velice nebezpečná pro psy. Po nakažení do týdne pes uhyne a nedá
se léčit. Proto při venčení omezte volné pobíhání svých miláčků, abyste o ně nepřišli. Dobře víte, jak je nějaká mršina
přitahuje a mohlo by jím to být osudné.
Rok 2020 jsme tradičně začali naším mysliveckým plesem. Uspořádání této akce vzhledem k počtu našich členů je
velmi náročné, odměnou je nám spokojenost hostů. Tradiční zvěřinové hody uspořádáme v létě. Včas Vás pozveme
formou plakátů.
Ještě bych chtěl upozornit, že v poslední době se stává z lesů terénní dráha pro čtyřkolky a motocykly. Je třeba si
uvědomit, že ze zákona, je do lesa bez povolení zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Vjezd nemusí být označen
dopravní značkou. Dodržujte prosím ticho a klid v lesích.
Na závěr přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití letošního roku a prosíme o pochopení a toleranci při našem
pohybu a činnostech v přírodě.
Hvižď Jaroslav

 Skaut Dlouhomilov
Nazdar,
dlouhomilovský oddíl od svého obnovení působí už druhým rokem. Máme 22 členů, vedoucí u chlapců je Tomáš
Nosek a Pavel Langr ml., u děvčat je vedoucí Jitka Kulihová a Petra Pospíšilová. Na pravidelné schůzky se scházíme
4 x týdně v klubovně. Dále se snažíme budovat náš tábor u Benkova, na kterém trávíme hodně času. Také tam
probíhají za pěkného počasí schůzky, kde poznáváme přírodu, hrajeme různé hry, děti se učí různé dovednosti. Máme
4 družiny: liščata, medvědy, sasanky a vlaštovky. V loni v létě vyvrcholil náš skautský rok táborem v Janoslavicích.
Téma táboru bylo indiáni a tomu byla také přizpůsobena táborová hra. Dále jsme byli v září na víkend na chatě nad
Sobotínem, chodili jsme na výpravy po okolí. Koncem roku jsme se zúčastnili vánočního koncertu v sokolovně. Zde
jsme měli krátké vystoupení, kterým jsme mimo jiné prezentovali svou účast na letním táboře zpěvem tradičních
táborových písní. V závěru vystoupení jsme zazpívali také vánoční písně. Společnou akcí bylo rozsvícení vánoční
stromu v Dlouhomilově, kde děti prodávaly svoje vlastnoručně vyrobené výrobky a vystupovaly s krátkým vánočním
programem. V lednu tohoto roku jsme pomáhali s Tříkrálovou sbírkou. Také se snažíme o obnovení Čermáčí
studánky, kterou společně s panem Pospíšilem renovujeme. Na letošní rok jsme měli připraveno několik akcí, které
z důvodu situace v ČR musely být zrušeny.
Akce pro veřejnost v roce 2020: zabíjačka – 21. března, vynášení smrtky – 29. března, slavnostní táborák – 13.
června, den pro rodinu se skauty – 29. května, branný závod pro děti, rozloučení s prázdninami – 5. září. Dále
pojedeme na mohylu Ivančenu, na vodu na lodě, víkend v Bruntále na Slezské Hartě, skautský rok zakončíme
v červenci táborem v Janoslavicích.
Tomáš Nosek
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Příspěvky občanů
Vážení spoluobčané,
ve věci diskutovaného odstranění lávky v blízkosti mé nemovitosti byla ze strany právního zástupce obce
Dlouhomilov uvedena v úředních dokumentech pro stavebně dopravní odbor MěÚ Šumperk nepravdivá vyjádření.
Požádal jsem zastupitele obce na veřejném zastupitelstvu konaném 19.12.2019 o možnost vyjádřit se za svoji osobu
k tomuto tématu v obecním zpravodaji.
Celá věc se vleče od poloviny roku 2018, kdy jsme se po dohodě s dalšími rodinami v blízkosti pravého břehu
potoka Loučka dohodli na podání žádosti o odstranění lávky – primárně pro povodňovou nebezpečnost v současné,
klimaticky nestálé době. Přestože byla žádost zaslána a pro projednání určena výhradně zastupitelstvu obce, reakce
na ni se vzápětí vrátila ve formě anonymní pamfletové kampaně namířené proti mé osobě.
Anonymní tvůrce mě osobně nezná, neví o mě zhola nic, a přesto mě v cáru anonymního papíru kádruje i přes
moji dvaadvacetiletou přítomnost v obci jako „náplavu“, která nemá právo na svůj názor. Nelze to nevnímat než jako
smutný vzkaz všem nově přistěhovalým, kteří omlazují tuto vesnici.
Bez souvislosti s tímto trapným pamfletem jsme se na moji výzvu koncem června 2018 sešli se starostou obce
a další obecní zastupitelkou. Rozumně jsme se dohodli, že obec stávající lávku přepracuje tak, aby byla povodňově
a komunikačně způsobilá. Vše bylo dohodnuto.
Týden po této schůzce mě při narozeninové oslavě konané na mém pozemku v odpoledních a následně i nočních
hodinách ústně napadala a vulgárně urážela skupina „spoluobčanů“ takovou mírou, že jsem den poté kontaktoval
pana starostu. Tomu jsem sdělil, že můj zájem na úpravě lávky přechází od té chvíle výhradně do právní roviny
a lávka tedy bude splňovat aktuálně platné stavební zákony.
Jen s mírnou trpkostí vzpomenu, že jsem právě jedněm z těchto vulgárních „patriotů“ věnoval před pár roky svoji
šest let starou zahradní pergolu – v rámci dobrých sousedských vztahů - za láhev slivovice. Co myslíte, udělal bych
to znovu? Ale nelituji, zkušenost je nepřenositelná.
Po celou dobu je v obci živena nepravdivá informace o mém zájmu lávku u nemovitosti nemít a o tom, jak mi
vadí lidé po ní přecházející. Sám jsem dodal panu starostovi návrh fotodokumentace pro možnou úpravu lávky - tak
se přece nechová člověk se záměrem lávku zrušit. Bezpochyby by ale každému z Vás vadilo záměrné vytváření
nepřiměřeného hluku a zejména zmiňovaná povodňová nebezpečnost. Klimatické vrtochy si v roce 2019 zažila horní
i dolní část obce a asi je všem zřejmé, že nás počasí v příštích letech šetřit nehodlá.
V případě zájmu Vám rád předložím k nahlédnutí veškerou proběhlou písemnou dokumentaci k této záležitosti,
která prokazuje výše uvedené skutečnosti. Je tedy jen na Vás, zda se budete chtít seznámit s pravdivými daty, nebo
se nadále povezete na vlně fám a nepravd.
Přeji Vám a Vašim blízkým vše dobré v tomto roce.
Roman Vepřek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
s odstupem času vychází další číslo Obecního zpravodaje, rád bych Vás touto cestou informoval o plánovaných
akcích naší obce v letošním roce.
V obci Benkov byly započaty stavební práce v rámci projektu „Domácí čistírny odpadních vod pro rodinné
domy v obci Benkov“, který je spolufinancován z dotací Státního fondu životního prostředí ČR. Tuto akci provádí
na základě výběrového řízení, které proběhlo v loňském roce, firma ABPLAST, s.r.o., Litomyšl. Výstavba čistíren
by měla být dokončena na podzim tohoto roku.
Začátkem tohoto roku bylo požádáno o poskytnutí dotace z „Programu obnovy venkova Olomouckého kraje“
na zhotovení nových přístřešků autobusových zastávek v obci a na restaurování pomníku padlých na „Skalce“.
V případě, že se nám podaří dotaci získat, měly by být obě akce uskutečněny v letošním roce.
Na podzim loňského roku proběhlo posouzení celkového stavu budovy „Staré pošty“ statikem a na základě
jeho kladného vyjádření byla provedena celková oprava střechy. Chtěly bychom i nadále pokračovat ve stavebních
úpravách této budovy tak, aby v roce 2021 mohla sloužit našim dobrovolným složkám (SDH, Skauti, Myslivecké
sdružení) a také jako zázemí zaměstnanců obce Dlouhomilov. Na financování vybavení jednotlivých kluboven
zmíněných složek bylo taktéž požádáno o dotaci z programu „MAS Šumperský venkov“.
Jednou z největších akcí, která se v obci rovněž plánuje, je celková rekonstrukce staré školky, která má být
nově rekonstruována na osm bytových jednotek pro seniory s pečovatelskou službou. V lednu tohoto roku bylo
prodlouženo stavební povolení pro realizaci záměru a bylo požádáno o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Zastupitelstvo obce má s tímto záměrem těžkou hlavu, protože celkový investiční náklad činí nejméně 14 000 000
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Kč a výše dotace v případě jejího přidělení bude činit zhruba 4 800 000 Kč. Klademe si otázku, zda budeme schopni
celou akci dofinancovat při stávající výši rozpočtu obce.
Dále bych rád informoval, že byla podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku Olomouckého kraje,
Odbor životního prostředí a zemědělství na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v obecních lesích. Mezi další
žádosti o dotaci je zařazeno pořízení dvou velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. I nadále se budeme snažit řešit
v naší obci oblast infrastruktury, kterou je třeba opravit či vybudovat. Jeden z letitých problémů a kritiky
benkovských občanů je neuspokojivý stav komunikace silnice III. třídy č. 3708 mezi obcemi Dlouhomilov a Benkov.
Již po několikáté byla zaslána žádost na opravu zmíněné komunikace Olomouckému kraji, tentokrát přímo do rukou
hejtmana Ladislava Oklešťka. Bohužel opět nám bylo sděleno, že nám nemohou opravu silnice III/3708 v krátkém
časovém horizontu přislíbit, ale současně bylo přislíbeno alespoň tolik, že stav vozovky bude SSOK pravidelně
sledovat a udržovat v provozuschopném stavu.
Všechny tyto zamyšlené akce by měly být realizovány jen za předpokladu dostatku finančních
prostředků z rozpočtu obce.
Jak již jsem se zmínil, plánované investiční akce v obci budou záležet na dostatku vlastních finančních
zdrojů. Značným zásahem do plánovaných investic je nepříznivý výsledek soudního sporu s majitelem mlýnského
náhonu, vyhlášený Krajským soudem v Olomouci. I když z mého hlediska nejde o zcela prohraný spor, protože
původní požadavek majitele náhonu, který zněl na obnovení původního stavu parcely č. 1010 a č. 1011 (bývalý
mlýnský náhon), se soudním sporem podařilo zvrátit tak, že obci byla rozsudkem uložena povinnost odstranit pouze
svrchní část navážky odpadu na části pozemku p.č. 1010. Několikaletým soudním procesem se tedy podařilo
z předmětu řízení zcela vyloučit parcelu č. 1011 a větší část parcely č. 1010, kterou vymezuje znalecký posudek.
Termín k odstranění ,,navážky odpadu´´ z parcely č. 1010 je stanoven do dubna roku 2021. Přesto byla obci uložena
povinnost zaplatit do poloviny května tohoto roku bezmála 600 000 Kč za znalecký posudek a soudní výlohy žalobci.
Proti rozsudku podá obec dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, neboť nejsme o jeho správnosti přesvědčeni, což ovšem
dle stanovených pravidel nemá odkladný účinek povinnosti uložené nyní vyhlášeným rozsudkem. Zatím nemám
představu, jak vysoké budou náklady na odstranění ,,navážky odpadu´´ z části parcely č. 1010 v rozsahu určeném
soudem, ale tuto situaci budeme dále intenzivně řešit tak, abychom minimalizovali zátěž pro rozpočet obce.
Zastupitelstvo obce řeší také problémy - typu zoraná obecní cesta v části nazývané „Lipinek“, odstranění
nešťastné lávky přes Loučenský potok atd., které jsou podle mě úplně zbytečné.
Dlouho jsem přemýšlel, zda má smysl reagovat na článek pana Romana Vepřeka otisknutý v tomto
zpravodaji v záležitosti – Lávka přes Loučenský potok. Každopádně žádost pana Vepřeka vůči obci zněla jasně –
odstranění stavby mostku. Přijde mi krajně nevhodné řešit tuto záležitost přes Obecní zpravodaj, neboť příslušné
k vydání rozhodnutí jsou jiné orgány než obec a namísto hledání východiska je taková komunikace s veřejností pouze
rozdmýcháváním sporu, který je dle mého názoru spíše než o stavební kvalitě mostku, která je dle odborného posudku
srovnatelná s jinými běžně užívanými mostky a lávkami v desítkách dalších obcích, o osobním nastavení některých
občanů naší obce k veřejnému zájmu na zajištění dopravní obslužnosti části obce. Pokud bude mít někdo z občanů
zájem o bližší informace k tomuto sporu, rád poskytnu věcné a pravdivé informace.
Závěrem bych se chtěl vyjádřit k některým okolnostem současné nelehké celospolečenské situace
a opatřením na zabránění šíření nákazy nemoci COVID-19. I když ve sdělovacích prostředcích byla podána
informace, že budou jednotlivým obcím a jejich složkám dodány ochranné prostředky proti tomuto viru, musela si
obec, jako už tolikrát, poradit sama. V rámci našich možností dobrovolnice z naší obce našily ochranné roušky, které
byly dodány všem seniorům v obci. Současně byla seniorům rozdávána i desinfekce na ruce, kterou dodal Hasičský
záchranný sbor Olomouckého kraje. Roušky je stále možné vyzvednout na poště a v místní prodejně Jednoty COOP.
Tímto bych chtěl všem dobrovolnicím, které našily roušky, velice poděkovat za jejich ochotu a čas. Jsem nemírně
rád, že vedle občanů, kteří vyhledávají různé záminky k vedení často samoúčelných či historicky vzniklých sporů,
máme mezi námi velkou většinu těch, kterým není lhostejný osud celé obce a jejich jednotlivých občanů odkázaných
v této situaci na obětavou pomoc sousedů.
Doufám, že tato nepříjemná situace co nejdříve pomine a budeme se ve zdraví nadále setkávat na kulturních
akcích a při jiných příležitostech. Držte se a buďte ohleduplní k sobě i svému okolí.
Jiří Štelc, starosta obce
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