Zprávy z obecního úřadu

30. dubna 2013

 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce 4. a 28. března 2013
Zastupitelstvo obce na těchto zasedáních schválilo:
• Výsledek hospodaření obce ke dni 31.12.2012
• Účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2012 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84
odst. 2 písm. b)
• Zprávu o provedené inventarizaci veškerého majetku obce Dlouhomilov za rok 2012
• Vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku TJ Sokol Dlouhomilov za rok 2012
• Rozpočet obce Dlouhomilov na rok 2013 v objemu příjmů a výdajů 4,93 mil Kč
• Po rezignaci na mandát člena Zastupitelstva obce p. Pavla Bartoše ml. ke dni 31.12.2012 přijetí nového
člena do zastupitelstva p. Jaroslava Hrubého, Dlouhomilov č. 95, který bude pracovat jako člen kontrolního
a revizního výboru.
• Zařazení správního území obce Dlouhomilov do území působnosti Integrované strategie území regionu
MAS Šumperský venkov na období 2014 – 2020 realizované Místní akční skupinou Šumperský venkov
• Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z MAS Šumperský venkov pro rok 2013 na opravu
místních komunikací v obci Dlouhomilov
• Podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění
dvou uchazečů o zaměstnání s nástupem od 1.4.2013
• Dodatek č. 12 smlouvy o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní
knihovně ze dne 28. 01. 2002 mezi Obcí Dlouhomilov a Městskou knihovnou Šumperk. Příspěvek obce na
nákup knihovních fondů pro rok 2013 celkem 4 000 Kč
• Do funkce kronikáře obce paní Marii Pospíšilovou, Dlouhomilov č.15, s účinností od 1.4.2013
• Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce ve výši 8 000 Kč pro Charitu Zábřeh za
účelem financování sociálních služeb poskytovaných našim občanům
• Finanční příspěvek SDH Dlouhomilov ve výši 10 000 Kč k uskutečnění kulturních akcí v roce 2013
• Realizaci stavebních úprav venkovního schodiště k budově obecního úřadu včetně vypracování projektu
a stavebního povolení
• Obnovu přístřešku na autobusové zastávce směr Benkov v obci Dlouhomilov
• Vypracování projektu na zamýšlenou opravu hřbitova v obci Benkov

Obecní úřad upozorňuje
Místní poplatky v roce 2013 zůstávají stejné jako v minulém roce.

 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů zůstává na rok 2013 ve výši 500,-Kč.
Termín splatnosti první splátky je do 15. 6. 2013 a druhé splátky do 30. 9. 2013.
Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby, které mají v obci trvalé bydliště a v obci se více než 365 kalendářních dnů nezdržují
b) fyzické osoby, u kterých došlo ke změně místa trvalého pobytu v důsledku úředního zrušení trvalého
pobytu na adresu ohlašovny
c) poplatník ve výkonu trestu odnětí svobody
d) poplatník dlouhodobě např. více než 10 měsíců v roce umístěný v léčebném ústavu
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Nárok na úlevu od poplatků má:
e) fyzická osoba, která je mladší, nebo dovrší v kalendářním roce 15 let ve výši 250,- Kč
f) fyzická osoba starší 80 let, nebo dovrší v kalendářním roce 80 let ve výši 250,- Kč
Navýšení poplatku:
g) Včas nezaplacené nebo zamlčené poplatky, nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až o
polovinu poplatku.
S úplným zněním OZV č.01/2012 je možno se seznámit v úředních hodinách na OÚ.
Stanovení poplatku v příštím období je závislé na množství odvezeného odpadu, proto apelujeme na občany,
aby důsledně prováděli třídění odpadu. Biologický odpad patří na kompost nikoli do popelnice.

 Cena pitné vody (vodné) je od 1.7.2012 ve stejné výši 22,- Kč/m³.
Poplatek je splatný

u odečtu vody provedeného k 30.6. - od 1.8. do 30.9.
u odečtu vody provedeného k 31.12.- od 1.2. do 31.3.

 Poplatek ze psů činí 100,-Kč/rok za prvního psa a 200,-Kč za každého dalšího psa.
Držitel psa je povinen ohlásit držení psa staršího 3 měsíců. Splatnost poplatku je do 31. 3.
příslušného kalendářního roku. Ohlašovací povinnost správci poplatku vzniká držiteli psa do
7 dnů, kdy pes dovršil stáří tří měsíců. Stejným způsobem je držitel povinen oznámit také
zánik své poplatkové povinnosti. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém poplatková povinnost vznikla,
nejpozději do konce kalendářního roku.
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 nebo upřesnit platbu, zavolejte
583 245 122 nebo napište e-mail: obec@dlouhomilov.cz

Obecní úřad informuje
 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu proběhne ve dnech 3.5. – 5.5.2013
Kontejnery budou umístěny:
• před kapličkou u Dvořáků
• u sokolovny
• v Medelském za domem čp.35- Indra Adolf (ne na autobusové zastávce)
• 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. 5. 2013.
Žádáme občany, aby železný odpad připravili k hlavní komunikaci až v den svozu a pokud
možno zabránili odvezení neznámými sběrateli.

 Očkování psů
6. května 2013 v 16.15 – 16.30 hod Benkov
16.35 – 16-45 hod Dlouhomilov, Medelské
17.00 – 17.30 hod Dlouhomilov, u obecního úřadu
Očkování proti vzteklině stojí 130,- Kč, cena kombinace je 300,- Kč, očkovací průkazy s sebou.

 Pravidelné kontroly a čištění komínů
Chtěli bychom vás upozornit na nařízení vlády č.91/2010 platné od 1. 1. 2011, které ukládá za
povinnost všem uživatelům spotřebičů na pevná, plynná a kapalná paliva provádět pravidelné
kontroly a čištění spalinových cest prostřednictvím pověřené osoby s platným oprávněním.
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 Novinky v placení daně z nemovitostí
Lhůta pro placení daně z nemovitostí končí v pátek 31. května 2013.
Finanční správa ČR upozorňuje, že proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především ke změně
čísel bankovních účtů pro placení daně, proto je vhodné všem informacím na složence i její alonži věnovat
patřičnou pozornost.
Složenky s potřebnými informacemi jsou Finanční správou ČR expedovány tak, aby byly občanům doručeny
postupně v průběhu dubna a května, nejpozději však týden před koncem lhůty pro placení daně.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému je nutno
daň zaplatit. Na alonži složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitostí na rok
2013 splatná příslušnému finančnímu úřadu, který má krajskou působnost. Daň z nemovitostí je sloučena do jedné
částky za všechny nemovitosti poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje. Novým údajem na alonži
složenky je také název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013
uložen svůj daňový spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Má-li poplatník nemovitosti, které se nachází v ČR na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech místní
působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od finanční správy jednu obálku a v ní budou vloženy
složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.

Společenská rubrika
 Významná životní jubilea v roce 2013
leden
Karel Šafář

75 let

únor
Marie Indrová
Jiřina Franková

70 let
70 let

březen
Ludmila Vavroušková
Světluška Horká
Zdenka Šamšulová

70 let
75 let
85 let

duben
Gustav Körner

75 let

květen
Františka Krestýnová

80 let

červen
Božena Bubeníková

100 let

červenec
Marie Hvižďová

85 let

srpen
Ludmila Nejedlá

85 let

září
Ludmila Mynářová
Bohumila Krylová
Jitka Sedláková

75 let
75 let
85 let

listopad
Marta Komedová
Jiří Smékal

75 let
85 let

prosinec
Jan Žižka
Ludmila Vybíralová

75 let
85 let

Všem jubilantům gratulujeme, přejeme štěstí, spokojenost a hlavně zdraví!

Kalendář akcí - pozvánky:
 Pouť ke kapličce
V sobotu 4. května 2013 – zve Sbor dobrovolných hasičů Dlouhomilov na „Tradiční pouť
ke kapličce“. Slavnost bude zahájena slavnostním průvodem od hasičské zbrojnice ke kapličce
na Skalce ve 13:00 hod. Začátek mše ve 13:45 hodin. Po ukončení bohoslužby bude pro
poutníky připraveno v obecním klubu občerstvení a posezení s přáteli. Hrají Moravští
muzikanti. Srdečně zvou hasiči. Sraz poutníků v 12,45 hod u hasičské zbrojnice.
Za nepříznivého počasí bude mše sloužena v místním kostele.

 Oslavy osvobození a konce 2. světové války
Na úterý 7. května 2013 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.

 Dětský den
Na sobotu 22. června 2013 v 15:00 hod. připravuje TJ Sokol Dlouhomilov tradiční dětský den na sokolské louce.
Pro děti bude připraven zajímavý program a pro rodiče bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé.
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 Pohárová soutěž
SDH Dlouhomilov pořádá dne 13.7.2013 ve 13 hod. pohárovou soutěž O pohár starosty obce Dlouhomilov.
Srdečně zvou Hasiči.

Víte, že:
…za finance z rozpočtu obce poskytnuté Městské knihovně Šumperk ve výši 5 tis. Kč bylo zakoupeno 33 svazků v hodnotě
3790,- Kč?
…místní knihovna půjčovala v roce 2012 každou středu od 14.30 – 18.30 hod. V průběhu roku 2012 dosáhla 1 943 výpůjček
a zaregistrovala 37 čtenářů, počet návštěvníků 359. Do knihovny bylo zapůjčeno ve výměnných souborech 155 svazků
a vráceno z předchozích 132 svazků?
…
počet obyvatel obce k datu 1.1. 2013 byl 479
počet evidovaných psů v obci přibližně
108
z toho mužů
234
do obce se v roce 2012 přihlásilo
15 občanů
z toho žen
245
z obce se v roce 2012 odhlásilo
11 občanů
z celkového počtu 479 je dětí do 15ti let
69
v roce 2012 v obci zemřelo
8 občanů
počet čísel evidenčních (rekreační objekty) 15
v roce 2012 se v obci narodili
3 občané
poslední přidělené číslo popisné
169

Srovnání výsledků tříkrálového koledování v průběhu 3 let
2011
2012
2013
obec Benkov přispěla Kč
1 260
912
1 393
obec Dlouhomilov přispěla Kč
9 786
7 649
9 508
Děkujeme všem občanům za příspěvky do pokladniček Tříkrálovým koledníkům, stejné díky patří i samotným koledníkům,
kteří věnovali svůj čas ve prospěch potřebným.

Ze života spolků:
 TJ Sokol Dlouhomilov
Oddíl stolního tenisu v letošním roce dosáhl historického úspěchu. Družstvo A v základní sestavě Vít Dvořák, Jiří Štelc,
Martin Štelc a Roman Hošek letos skončilo v Regionálním přeboru II. třídy na 2. místě a má možnost v příští sezóně postoupit
do I. třídy.
V družstvu B, které trénuje Jirka Körner, hrají zejména dorostenky. V Regionální soutěži skončily na
5. místě. Pro zájemce více informací na odkazu:
http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=1875) a (http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=1876).

 SDH Dlouhomilov
K vypalování trávy
S příchodem jarního sluníčka se někteří zahrádkáři vrhají na jarní úklid po svém. Namísto pracnějšího, zato však
ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání
nebezpečné, ale poškozují tím faunu, flóru a znečišťují ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned
několika zákony, především zákonem o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem o požární ochraně a zákonem o
ochraně ovzduší. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých
obcí.
Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si jakým způsobem ohrožuje tento způsob jarního úklidu přírodu.
Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 800°C) může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu nebo dokonce
jejich úplné vyhubení, kouřové zplodiny ohrožují živočichy sdružující se na stromech a keřích až do výšky tří metrů. Na
vypalování trávy doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších dírách. Ničivý dopad má vypalování také na
plazy, z nichž převážná většina patří mezi ohrožené druhy. Ve stanicích pro handicapované živočichy každý rok končí i pár
zvířat s popáleninami, často se jedná o ježky. Negativní dopad vypalování trav se netýká pouze živočichů, ale také rostlinných
společenstev a půdních mikroorganizmů. Výsledkem bývá snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin, živočichů a
mikroorganizmů. Někteří zahrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne je dobrým hnojivem a že tím naopak obohatí
půdu o živiny. Popel je však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do půdy stejně
nedostanou. Ve všech ohledech je lepším způsobem ponechání staré trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují a
navíc obohatí půdu o velmi důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat a
zkompostovat.
Za SDH Dlouhomilov – Lubomír Frank
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

4

