Zprávy z obecního úřadu
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 4.12.2008
Zastupitelstvo obce po projednání všech bodů programu
I. Schvaluje:

− Rozpočtové opatření č.3/2008
− Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2009
s tím, že celkové výdaje nepřekročí 25%
ročního rozpočtu
− Dohodu č. 2 o změně veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi obcemi dle § 66 písm. c) zák.
č.128/2000 Sb. o obcích, na úhradu nákladů
za přestupek
− Stanovení finanční částky na obnovu vodovodu 1/10 z vypočteného celkového objemu
finančních prostředků tj. 20 000,- Kč/ ročně
− Záměr výstavby větrných elektráren na k.ú.
Dlouhomilov a Benkov a jednáním pověřuje
starostu a místostarostu obce
− Umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu“
na účelovou komunikaci p.č. 331/3 v k.ú.
Dlouhomilov
− Umístění dopravního značení „Pozor zvěř“
v úseku silnice mezi obcí Hrabišín –
Dlouhomilov – Brníčko
− Umístění dopravního zrcadla na státní silnici
v pravotočivé zatáčce při výjezdu z obce
Dlouhomilov směr Hrabišín na sloup u domu
p. Gebauera č. 4
− Umístění dopravního zrcadla na místní
komunikaci p.č. 954/10 v k.ú. Dlouhomilov
v nepřehledné pravotočivé zatáčce u domu p.
Jana Dvořáka č. 46
− Parkování nákladní soupravy včetně návěsu
na stavební parcele č. 108 v obci Dlouhomilov (vybudované parkoviště po demolici
rodinného domu č.87. Žadateli bude
vystavena na 1 rok parkovací karta
− Pověření dílčích komisí provedením roční
inventarizace

− Jmenování zástupců Obce Dlouhomilov do:
a) Místní akční skupiny Šumperský
venkov se sídlem Nový Malín –
p. Jiřího Štelce
b) Vodovodu Pomoraví se sídlem
Kostelec na Hané – p. Jiřího Štelce
a ing. Antonína Jandu
c) Povodí Loučka se sídlem Leština
u Zábřeha – p. Jiřího Štelce
a ing. Antonína Jandu
− Změnu pracovní smlouvy p. Daně Gažarové
na dobu neurčitou od 01.12.2008
− Návrh plánu zimní údržby místních komunikací pro rok 2008/2009
− Zvýšení poplatku za palivové dřevo z částky
400,- Kč na 450,- Kč/plm
− Jmenování p. Vlčkové Lenky do kontrolního
a revizního výboru a stanovení finanční
odměny ve výši 500,- Kč od data 01.07.2008
− Doplnění Usnesení č. 10/2008
ze dne
09.10.2008 bod Ad 3) „poskytnutí finančních
odměn ode dne 10.10.2008, ostatní odměny
zůstávají v původní výši
− Svoz plastů z obce Benkov od 01.01.2009
vždy poslední čtvrtek v lichém týdnu
− Pověření MěÚ Zábřeh ve věci pečetění,
otevírání a počítání pokladní hotovosti při
organizování akce Tříkrálové sbírky 2009
− Uspořádání
vánočního
koncertu
dne
20.12.2008 v místním kostele
− Členský příspěvek Vodovodu Pomoraví ve
výši 60,- Kč na 1 občana
− Návrh rozpočtu svazku Vodovodu Pomoraví,
Výpočet členských podílů a členských
příspěvků na rok 2009
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II. Bere na vědomí:
Kontrolu usnesení č.09/2008 ze dne 25.09.2008 a č.10/2008 ze dne 09.10.2008
Pokračování v jednání vyřešení sporu o povolení vjezdu na účelovou komunikaci mezi manžely Janhubovými
a Mikulíkovými. Jedná se o odstranění překážky z pozemní komunikace p. č. 451/1 v k. ú. Benkov
Výsledky provedených kontrol orgány VZP, OSSZ, FÚ Šumperk a Krajským úřadem Olomouckého kraje
Oznámení o možnosti nahlédnutí do projektové dokumentace stavby vedení 400 kV V 458 – TR Krasíkov –
TR Horní Životice
Oznámení ČEZ o kácení dřevin v ochranném pásmu vedení VN v k.ú. Dlouhomilov – Benkov, které zajišťuje
fy Zahradní architektura Zbyněk Tuleja, Rovensko

III. Ukládá starostovi obce:
Po umístění dopravního značení „Zákaz vjezdu“ vydat dotčeným občanům písemné povolení vjezdu
Oslovit příslušné orgány k umístění dopravních značek na státní silnici
Vydat žadateli p. Radomíru Jančíkovi parkovací kartu ke stání s nákladním vozidlem včetně návěsu s platností
1 roku
Stanovit vhodná pravidla a postupy při řešení vymáhání nedoplatků za komunální odpady a odebranou vodu
Zaslat písemné upozornění fy ENERGOVOD ohledně ovlivňování občanů neopodstatněnými informacemi

Obecní úřad upozorňuje
 Obecní pozemky a obecní komunikace
Obecní úřad opakovaně upozorňuje občany na zákaz vysazování zeleně a živých plotů a provádění zemních úprav
na obecních pozemcích bez předchozího souhlasu obce. Dále upozorňuje majitele porostů (dřevin), které zasahují
do chodníků a obecních komunikací, aby tyto porosty okleštili do konce období vegetačního klidu, jinak toto
provede obec na náklady majitele porostu.

 Nové „Zimní“ značky na Šumpersku
Dnem 1. července 2008 nabyla účinnost nová vyhláška č. 202/2008 Sb., která mimo jiné řeší zavedení dopravních
značek „Zimní výbava“. Kulatá modrá značka s emblémem automobilu a sněhové vločky vymezuje úseky, kam
smějí řidiči v období od 1. listopadu do 30. dubna vjet pouze se zimními pneumatikami, případně s řetězy. Za jejich
nerespektování ovšem hrozí řidičům až dvoutisícová pokuta a ztráta jednoho bodu.
Na Šumpersku a Jesenicku se s touto dopravní značkou můžeme setkat na následujících úsecích silnic:
• Mohelnice – Studená Loučka
• Skřítek
• Červenohorské sedlo
• Lipová Lázně – Branná
• Bratrušov – Hanušovice
• Zábřeh – Hoštejn
• označeno je také táhlé stoupání z Úsova

 Podvodníci lákají peníze od důvěřivých starších občanů
Policie ČR v Šumperku upozorňuje na množící se případy okradení starších občanů podvodným jednáním.
„Nebuďte důvěřiví, nepouštějte cizí lidi do svých domů a bytů, nikomu nepůjčujte peníze. Podvodníci využívají
různé záminky a lsti, neštítí se ničeho, využívají vaší důvěřivosti, působí na vaše city, aby se dostali k vašim
penězům. Pokud z vás nevylákají peníze přímo, ovládají řadu způsobů, jak vás okrást. Nikdy hned neotvírejte
dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. V případě pohybu podezřelých osob kdykoliv zavolejte hlídku Policie ČR na
bezplatné lince 158 k prověření těchto osob.

Obecní úřad informuje
 Termíny svozu popelnic v roce 2009
V Dlouhomilově i v Benkově bude prováděn svoz každý sudý týden ve čtvrtek.

 Termíny svozu pytlů s plastovým odpadem v roce 2009
V Dlouhomilově bude prováděn svoz pracovníky OÚ každý lichý týden ve čtvrtek
V Benkově bude prováděn svoz poslední lichý týden v měsíci ve čtvrtek (tj. 1 x za měsíc).
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Společenská rubrika
 Kulturní akce
V sobotu 20. prosince uspořádal kulturní výbor při OÚ
v Dlouhomilově
„Vánoční koncert“. V kostele Všech
svatých vystoupil komorní pěvecký sbor CANSONETTA
z Bludova, který navodil velmi příjemnou vánoční
atmosféru nádhernými skladbami barokních mistrů.

 Významná životní jubilea
V období od ledna do března 2009 se významného životního
jubilea dožívají:
Kubíčková Františka
85
Dvořáková Jindřiška
85
Dvořák Jaromír
80
Mazurka Miroslav
80
Drexler Jaroslav
75
Kutalová Ema
70
Všem jubilantům gratulujeme, přejeme štěstí, spokojenost a hlavně zdraví!

Ze života spolků
 Myslivecké sdružení
MS Dlouhomilov připravuje tradiční Štěpánskou „Poslední leč“ 26.12.2008 se známou dvojicí muzikantů „
Vašek a Petr“. Začátek je v 17.00hod.
Myslivecký bál se koná v pátek 9.ledna 2009 ve všech místnostech sokolovny a Obecního klubu.
• slavnostní zahájení za zvuků loveckých fanfár v 19.30
• k tanci a poslechu hraje hudba GAMA Šternberk
• speciality myslivecké kuchyně, tombola, jihomoravská vína
• vstupné v předprodeji s místenkou 70,- Kč
Předprodej vstupenek a místenek od 15.12.2008 p. Jaroslav Hvižď, tel. 583 245 141
Všechny přátele myslivosti zvou pořadatelé. Vstup jen ve společenském oděvu.
Pavel Bartoš – předseda MS Dlouhomilov

 TJ Sokol
V zimním období probíhají pravidelná cvičení a tréninky dle rozvrhu, který je vyvěšen v sokolovně. Podařilo
se nám zahájit i „sportovní hry“ pro děti od 6 do 11 let pod vedením cvičitelky Báry Kalužové (každé úterý od
17.00 do 18.30).
V sobotu 20.12.2008 uspořádal oddíl stolního tenisu již tradiční „Župní přebor “. V kategorii jednotlivců se
umístil člen dlouhomilovského oddílu – Tomáš Mazurka na 2. místě. Ve čtyřhře zabojovali Vítek Dvořák a Jirka
Štelc a umístili se na 2. místě. Gratulujeme.
Na pátek 30. ledna připravuje výbor TJ Valnou hromadu, na kterou tímto zve všechny své členy. Bližší
informace budou upřesněny na pozvánkách.
Všem členům a příznivcům Sokola přeji krásné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho zdraví
a sportovních úspěchů.
Ing. Jana Drexlerová – starosta TJ Sokol

 SDH Dlouhomilov

Drazí spoluobčané, dovolte mi Vás informovat na konci tohoto roku o dění v SDH. Jak jsem Vás informoval již v předminulém zpravodaji, podařilo se utvořit družstvo mladých hasičů. Tito se v průběhu prázdnin zúčastnili několika různě obtížných
soutěží (pohárových soutěží, Velkých cen a nočních soutěží). Přestože se jim nepodařilo vyhrát nějaký cenný kov, jejich
umístění v jednotlivých soutěžích nebylo vůbec špatné, zvláště když si uvědomíme, jak dlouho trénují družstva ostatních
sborů. Jsem přesvědčen, že v roce 2009 se jim bude dařit mnohem lépe. Družstvo starších hasičů se zúčastnilo jen několika
soutěží, což je velká škoda, protože i oni díky svým zkušenostem nejsou bez šancí na lepší umístění. Popřejme proto oběma
družstvům, aby se jim v příštím roce dařilo ještě o něco lépe než v roce letošním.
Za vedení SDH mohu družstvům přislíbit, že je budeme nadále podporovat v jejich úsilí a tak jako se letos podařilo sehnat
sponzora na jejich dresy a nakoupit z našich prostředků např. štafetové hadice, tak se pokusíme i v roce příštím zajistit další
vybavení. Zmínil-li jsem zde dresy, je potřeba touto cestou veřejně poděkovat našemu sponzoru jímž je p. Miloš Holinka –
impregnace dřeva, který nám tyto hezké dresy nakoupil. Miloši děkujeme moc.
3

Dále bych se zde rád zmínil o zásahové jednotce.
Náš sbor ze svých finančních prostředků za poslední
Z častých diskuzí s lidmi ať již z řad občanů nebo i z řad
4 roky nakoupil např. 9 ks pracovních stejnokrojů, zařízení
hasičů vyplývá, že málokomu je jasný rozdíl mezi SDH
na výrobu pěny, 2ks dýchacích přístrojů, 2 ks nehořlavých
a zásahovou jednotkou.
obleků, 10 ks plechových skříněk atd. Toto vše podporuje
výbavu zásahové jednotky a umocňuje bezpečnost každého
Začněme u zásahové jednotky. Jejím zřizovatelem je
člena zásahové jednotky v krizové situaci.
ze zákona příslušná obec. Ta má povinnost tuto jednotku
řádně vybavit, nebo si dohodnout na ochranu svého území
Rád bych v souvislosti s čerpáním financí na hasiče
jinou zásahovou jednotku (např. ze sousední obce) a jejímu
podotknul, že z celkové rozpočtové částky na letošní rok
zřizovateli za ochranu svého území platit dohodnutou
včetně poskytnuté dotace z Olomouckého kraje bude
finanční částku. Ve spolupráci OÚ a velitele sboru byl
použito pro:
ustanoven seznam členů zásahové jednotky. Tento je
- zásahovou jednotku 93% (nákup obleků, pojištění, STK)
- potřeby SDH
7 % (PHM, ostatní)
k dispozici na OÚ. Do výbavy patří cisternové vozidlo,
Podrobný rozpis výdajů je k nahlédnutí na Obecním
požární stříkačka s příslušenstvím, ochranný oděv atd. Tato
výbava je majetkem obce a většinou bývá částečně využíúřadě. Celkem čerpaná částka v letošním roce bude ve výši
vána členy SDH, kteří se o její funkčnost a kompletnost
necelých 90 000,- Kč.
starají. Navíc u některého vybavení, např. u požární stříV letošním roce členové SDH provedli čištění požární
nádrže, kanalizace v Benkově, zasahovali při lokální
kačky nebo dýchacích přístrojů jsou požadovány pravidelné
záplavě dne 8.8.2008, kdy se potok Loučka vylil z břehů.
zkoušky funkčnosti zařízení, případně jejich revize ve stanovených lhůtách. Toto všechno je povinnost ze zákona
Hasiči čistili zatopené prostory a čerpali studny. Chtěl bych
a za revize se samozřejmě také platí. Obsazení lidí do zásapoděkovat těmto členům za odvedenou práci, kterou dělají
nezištně pro druhé v době svého volna. Zároveň ale musím
hové jednotky je v podstatě libovolné, mělo by se skládat
upozornit na skutečnost, se kterou jsem se také setkal, a to
z členů SDH nebo stálých zaměstnanců obecního úřadu,
kteří musí absolvovat a úspěšně projít zdravotní prohlídkou.
je názor, že jsme povinni následky krizových událostí
odstranit. Toto je velký omyl. Jsme povinni učinit vše, co je
U SDH je zřizovatelem ve většině případů také obec.
možné pro záchranu života, zdraví a majetku a pokud je to
Svůj majetek, pokud nějaký mají, si pořizují v podstatě jen
možné pro snížení výše škod. Neznamená to ale, že když
ze tří zdrojů. Dotace z obce, od sponzorů a ze zisku z pořánapř. při požáru rozkryjeme část střechy nebo vynosíme
daných akcí (ples,soutěž apod.). SDH musí odvádět příspěčást nábytku, že po požáru automaticky střechu pokryjeme
vek ve výši 75 Kč za každého člena OSHČMS Šumperk
nebo nastěhujeme nábytek zpět nebo do jiné místnosti. Toto
(Okresní sbor hasičů Čech, Moravy a Slezska). OSHČMS
samozřejmě udělat na požádání můžeme, pokud tomu
hradí školení strojníků a velitelů. Jsou-li tato školení provánebrání situace, např. další požár nebo nehoda, ale již to je
děna v pracovní době školených osob, dostává obec na
naše dobrá vůle, nikoli povinnost.
refundaci mzdy finanční prostředky také z těchto peněz.
Informace pro členy SDH: výroční schůze proběhne v neděli 28.12.2008 v 16.00 hod. v obecním klubu.
Všechny občany srdečně zveme na Ostatkovou merendu, která se uskuteční v sobotu 14.2.2009 ve 20.00 hod. a v neděli
následuje dětský maškarní karneval od 14.00 hod.
Na závěr bych Vám všem chtěl jménem výboru SDH Dlouhomilov popřát bohatou nadílku pod stromečkem, příjemné
prožití vánoc a vše nejlepší v roce 2009.
Vladimír Los – jednatel sboru

*******
Vážení a milí občané,
dovolte mi, abych se v závěru roku ohlédl za činností obecního zastupitelstva. Byl to rok, ve kterém došlo k několika změnám
v jeho složení. V červenci odstoupila ze zastupitelstva paní Blanka Sangetová. Nahradila ji paní Lenka Vlčková, která byla
jmenovaná jako členka kontrolního a revizního výboru. V září oznámil rezignaci na funkci starosty pan Bohuslav Pospíšil. Na
mimořádném zasedání dne 9.10.2008 jsem byl obecním zastupitelstvem zvolen starostou obce. Do funkce místostarosty, kterou
jsem zastával doposud, byl zvolen pan Ing. Antonín Janda. V této nové sestavě se obecní zastupitelstvo scházelo pravidelně
jedenkrát za 14 dnů na pracovních zasedáních, kde řešilo běžné provozní záležitosti obce a žádosti občanů. V průběhu roku
proběhlo 5 veřejných zasedání OZ, o programu a výsledcích jednání jste byli průběžně informováni. Sami víte, že to někdy byla
jednání bouřlivá a často bylo zastupitelstvo postaveno do role soudce sousedských vztahů. Ne vždy odcházeli všichni
spokojeni, ale věřte tomu, že zastupitelstvo se snažilo, aby řešení bylo přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Hlavním
úkolem zastupitelstva je řešit problematiku rozvoje a prosperity obce i se skromným rozpočtem, který k tomu máme. V letošním
roce jsme ve spolupráci s okolními obcemi shromáždili podklady a podali žádost o poskytnutí dotace na vybudování
kanalizace. Bohužel naše žádost patřila k těm, které nebyly vybrány. Je mnoho věcí, které bohužel nemůžeme ovlivnit… Další
výzvy pro podání žádosti o dotace, která bude vyhlášena a bude vhodná pro naše podmínky, se samozřejmě znovu zúčastníme.
Protože se nezadržitelně blíží Vánoce a Nový rok, chtěl bych Vám popřát, ať je prožijete ve zdraví a v pohodě se svými
blízkými. Do nového roku Vám přeji pevné zdraví, mnoho štěstí a osobní pohodu.
Jiří Štelc – starosta obce
Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obecní úřad v Dlouhomilově. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984.
Neprošlo jazykovou úpravou. Datum vydání: 22.12.2008
Příspěvky můžete 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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