Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce

16. prosince 2009

Starosta obce svolává na den 22. 12. 2009 v 18:00 hod veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
Hlavní body jednání:
• Výsledek hospodaření obce ke dni 30. 11. 2009
• Rozpočtové opatření č.3/2009
• Návrh rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2010
• Informace o připravované kanalizaci v obci Dlouhomilov
Zveme všechny občany

 Slovo starosty obce
V rámci bilancování s končícím rokem bych chtěl občany seznámit s činností zastupitelstva obce v roce 2009.
Obecní zastupitelstvo se scházelo na pracovních zasedáních většinou pravidelně jedenkrát za 14 dní. V průběhu roku
proběhla 4 veřejná zasedání, páté je před námi. O programu a výsledcích jste byli průběžně informováni. Rád bych
zrekapituloval problematiku řešení rozvoje a prosperity obce.
V měsíci lednu 2009 – podaná žádost o poskytnutí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury
místního významu ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje na opravu kapličky sv. Floriána na Skalce. Dotace byla
přidělena ve výši 60 tis. Kč. Celková výše nákladů na opravu byla 135 272,- Kč. Opravu provedla firma Radek Šín
z Drozdova.
V měsíci únoru 2009 – podaná žádost o dotaci v rámci 2. výzvy IOP – eGovernment na vybavení pracoviště
Czech POINT v obci. V červenci t.r. jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace MV ČR ve výši 58 259,- Kč. Tím
byl naplněn cíl projektu na rychlejší a spolehlivější poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti prostřednictvím
kontaktního místa veřejné správy – místní pracoviště Czech POINT.
V měsíci březnu 2009 – podaná žádost o poskytnutí dotace na výměnu oken na obecních budovách v obci
Dlouhomilov a to z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Dotace nebyla kladně vyřízena.
V letním období byla společností Strabag, a.s. provedena oprava části místní komunikace v obci Dlouhomilov
v celkovém nákladu 336 557,- Kč a v obci Benkov nákladem 325 760,- Kč. Na opravu komunikace v Dlouhomilově
věnoval finanční dar ve výši 50 tis. Kč PharmDr. Aleš Berka, v jednání je darovací smlouva mezi obcí a společností
HRADO, a.s. Hrabišín na částku dalších 50 tis. Kč.
V měsíci červenec – říjen 2009 – vypracován projekt na opravu bývalé pošty. Budova by měla sloužit sboru
dobrovolných hasičů a mysliveckému spolku. Projekt byl zpracován a je připraven pro podání žádosti o získání
dotací v roce 2010.
V měsíci září 2009 – podaná žádost o poskytnutí dotace z Místní akční skupiny Šumperský venkov z programu
rozvoje venkova na opravu místní komunikace parcela č. 973 (horní konec obce). Celková výše propočtených
nákladů na opravu této cesty představuje částku 424 000,- Kč. Dotace byla přidělena ve výši 90%, realizace navržené
opravy je plánována na měsíc duben 2010.
V měsíci říjnu 2009 – podaná žádost ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova na výměnu oken a opravu venkovních omítek na obecních budovách v obci
Dlouhomilov. Zmíněná žádost je prozatím v řízení, s výsledkem budeme obeznámeni v roce 2010.
V měsíci listopadu 2009 – podaná žádost o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na realizaci
projektu „kanalizace v obci Dlouhomilov“. Žádost byla podaná Svazkem obcí Povodí Loučka (Hrabišín,
Dlouhomilov, Brníčko, Lesnice, Leština). Uvedená žádost je prozatím v řízení, konečné vyjádření k dotaci obdržíme
v r. 2010.
Zastupitelstvo ve spolupráci se Svazkem obcí povodí Loučka se snažilo udělat všechno pro to, aby žádost byla
konečně úspěšná. Přál bych si, aby v roce 2010 mohla být zahájena realizace projektu kanalizace.
(Jiří Štelc, starosta obce)
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Obecní úřad upozorňuje
 Plastový odpad z domácností
Společnost EKO servis Zábřeh požádala v souvislosti se zpřísněním dotřídění plastů
na třídící lince Separex o zveřejnění výzvy našim občanům:
„Plastový odpad z domácností nesmí obsahovat:
1. Linoleum a podlahové krytiny
2. části lednic, televizorů a jiné elektroniky nebo elektrických spotřebičů
3. izolované vodiče a kabely
4. molitan a polystyrén
5. plastové části automobilů
6. jutové pytle, provázky, obuv aj.
Veškerý plastový odpad je nutné dodávat pouze v průhledných žlutých igelitových pytlích“.
Upozorňujeme občany, že PET láhve je nutné sešlapat, aby pytle byly skutečně naplněné. Cena jednoho ks
plastového pytle dnes přijde na 4,- Kč.

 Svoz plastového odpadu z Benkova
Žádáme občany, aby pytle s plastovým odpadem připravili k popelnicím vždy jen ke dni svozu v časných ranních
hodinách, nebo max. den předem. Svoz pytlů je prováděn ve čtvrtek poslední lichý týden v měsíci (tj. 1x za měsíc).

Obecní úřad informuje
 Nový autobusový spoj
Na žádost občanů Benkova byl zařazen do jízdního řádu v pracovní dny
autobusový spoj na lince č. 930380
•
•

zastávka Benkov, lesní správa 18:52
zastávka Dlouhomilov, rozcestí 18:56

 Daň z nemovitostí v roce 2010
Od 1.1.2010 dochází ke změnám v oblasti daně z nemovitostí:
• dochází ke zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani
z nemovitostí – tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto
zvýšení se nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí – pro ornou
půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky, tedy
převážně zemědělskou půdu.
• zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostatní
podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani z nemovitostí.
Nedojde-li u poplatníků k jiným změnám rozhodným pro daňovou povinnost, nemusí zvýšení sazeb oznamovat
v daňovém přiznání. Vyměření daně je v tom případě povinností místně příslušných správců daně, kteří daň vyměří
v nové výši a výsledek vyměření sdělí poplatníkům platebními výměry nebo hromadnými předpisnými seznamy.
Aktuální hodnoty koeficientů daně z nemovitostí budou, stejně jako nové sazby daně, k dispozici také v programu
pro elektronické podání přiznání k dani z nemovitostí na internetových stránkách České daňové správy
http://cds.mfcr.cz .

Společenská rubrika
 Významná životní jubilea
V období od ledna do března 2010 se významného životního jubilea dožívají:
Geclová Lýdie
85
Mazurková Danuše
Körner Otto
85
Linhart Jan
Niklová Růžena
80
Dvořáková Julie
Chytil Bohumil
80
Všem jubilantům gratulujeme, přejeme štěstí, spokojenost a hlavně zdraví!

75
70
70

 Zlatá svatba
Dne 20.02.2010 oslaví manželé Alois a Julie Dvořákovi, Dlouhomilov č. 109
významné životní jubileum 50 let společného života.
Do dalších společných let jim přejeme mnoho zdraví a spokojenosti.
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Pozvánky
Kulturní výbor při OÚ v Dlouhomilově
srdečně zve občany na

ADVENTNÍ KONCERT
pěveckého sboru

CARMEN Mohelnice
Koncert se uskuteční
v sobotu 19.12.2009 ve 14:30 hodin
v kostele Všech svatých v Dlouhomilově
Zveme občany k hojné účasti

Ostatková merenda,
merenda, dětský karneval
Sbor dobrovolných hasičů zve na tradiční ples s pochováváním basy

v sobotu 27. února 2010 od 20.00 hod.,
hod hraje kapela Postylion.
Postylion
V neděli odpoledne dětský karneval.
Srdečně zvou pořadatelé

Ze života spolků
 Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o akcích připravovaných
hasiči do května 2010.
V první řadě se dne 29. 12. 2009 v 17.00 v Obecním klubu bude konat výroční
schůze SDH Dlouhomilov. Hlavním bodem programu bude volba nového výkonného
výboru, který sbor povede další volební období. Chtěl bych proto i touto cestou pozvat
všechny členy sboru na tuto výroční schůzi. Členové sboru obdrží pozvánky.
Občerstvení je zajištěno.
Další akcí bude tradiční ples s pochováváním basy a dětský karneval.
Začátkem května pak opět uspořádáme pouť ke kapličce, kde se uskuteční mše svatá k uctění památky svatého
Floriána, patrona hasičů. Na tyto akce upozorníme v dostatečné době před jejich konáním vyvěšenými plakáty.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem sboru popřál bohatého Ježíška, pohodové vánoční svátky, mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti po celý rok 2010.
(Za SDH Dlouhomilov-V.Los,jednatel sboru)

 TJ Sokol
Mikulášská nadílka
V sobotu 5. prosince 2009 měly dlouhomilovské děti možnost setkat se s čerty,
anděly a Mikulášem v sále sokolovny na mikulášské nadílce. Letošní účast byla obzvlášť
hojná, zúčastnilo se téměř 60 dětí, které si čekání na Mikuláše zkrátily hrami s čerty a
andělem. Na závěr je Mikuláš za básničky a písničky odměnil malým balíčkem. Hitem
letošního roku se stala písnička “Mikuláš ztratil plášť“. Doufejme, že do příštího roku jej
stihne Mikuláš najít…..
Večer pokračoval Čertovskou zábavou s kapelou Cindy rock.
Župní přebor ve stolním tenisu
Tradičně v předvánočním čase se příznivci stolního tenisu z celé
Severomoravské župy setkají v sobotu 19. 12. 2009 v Dlouhomilově na 7. ročníku župního
přeboru. Začátek je v 9.00 hod. v sokolovně. Utkají se muži a žáci ve dvouhrách a čtyřhrách.
Příznivci stolního tenisu jsou srdečně zváni. Připraveno je malé občerstvení.
Tenistům přeji hodně úspěchů v přeboru, všem občanům krásné vánoční svátky a vše nejlepší
v novém roce.
(Za Sokol Dlouhomilov-Ing.Jana Drexlerová, starosta)
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Víte, že…
V letošním roce byl obnoven kříž na kopci Bašta nad Dlouhomilovem.
Stál tam od první světové války. To prý se na frontě sešli tři muži
z Dlouhomilova a učinili Pánu Bohu slib. Jestli tu hroznou válku přežijí, že
se nějak odmění. Slib splnili. Dva z nich postavili v Dlouhomilově kříž.
Jeden stál v Medelském, ale ten už podlehl času. Druhý z nich je ten
z Bašty. Třetí muž byl zřejmě chudý, ale dosud po něm zůstává památka
v podobě obrázku sv. Františka z Asisi, který je umístěn na kůlu u silnice
mezi Dlouhomilovem a Brníčkem.
Kříž na Baště byl chloubou rodiny Jílků, přezdívaných Kupků. Byl
z modřínového dřeva a ozdoben modrou půlkruhovou stříškou se zlatými hvězdičkami. Že vydržel tak dlouho, byla
zásluha p. Jana Podhorného, tehdejšího starosty obce, který dal proti zahnívání dřeva v zemi kříž uřezat
a přišroubovat na silný plát železa. Kříž tedy dosud stál, ale příčné břevno bylo ztrouchnivělé, vše kovové prorezlé.
Nedal se obnovit, musel být vyroben nový. Na obnově se podíleli přátelé p. A. Pospíšila v Jívové, odkud byl nový
kříž přivezen. Podíleli se také Marie a Pavel Pospíšilovi.
Kříž má výšku 4 metry a jsou na něm zachovány všechny prvky kříže původního. Dílo se podařilo a díky
obětavým lidem je jedna z památek obce zachována.
(Ing. Antonín Janda)
Poznámka redakce: Nutno poděkovat i panu Ing. Jandovi, který pomohl při přepravě a instalaci kříže na své místo na Baště.

Tříkrálová sbírka má už v naší zemi zavedenou tradici. Je zaměřena na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí a na podporu charitního díla. Ve dnech 2. – 10. 1. 2010 proběhne tato
sbírka u nás již pojedenácté. Tříkrálové koledníky poznáte podle královského
oděvu, pověření k provádění sbírky (průkazky) a zapečetěné pokladničky. Úkolem
skupinky koledníků je procházet dům od domu, přinášet radostnou zvěst o narození
Ježíše Krista a přání do nového roku a prosit o peněžitý příspěvek do pokladničky.
Říká se, že největší radost pro člověka je ta, kterou daruje. Prosíme o vlídné přijetí
těchto malých poslů radosti a naděje. Až koledníčci navštíví vaše domovy, přijměte
je prosím s úsměvem. Dary, které od Vás dostanou, rozzáří oči mnoha smutným
lidem.
Tříkrálová sbírka je o vzájemném střetávání se a obdarovávání se. Jednou
z mnoha doprovodných aktivit, které se váží na sbírku, jsou soutěže. V rámci
Tříkrálové sbírky 2010 jsme vyhlásili pro koledníky, domácnosti, které navštíví i pro ty, kteří je potkají na ulici
fotosoutěž a literární soutěž.
Do 31.1. 2010 můžete na níže uvedenou adresu zasílat fotografie s tříkrálovou tématikou i napsané příběhy na
téma: jak jsme koledovali, když u nás zazvonili Tři králové apod. Z obou soutěží budou vylosovaní tři výherci,
které odměníme hodnotnými cenami. Pravidla soutěže najdete na http://www.zabreh.caritas.cz
Miluše Kobzová, koordinátorka Tříkrálové sbírky
Charita Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh

PF 2010
Přejeme všem občanům obce Dlouhomilov a Benkov
klidné a spokojené prožití svátků vánočních
a do roku 2010 mnoho zdraví, štěstí
a vzájemného porozumění.
Starosta a zastupitelé obce

Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obecní úřad v Dlouhomilově. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984. Neprošlo jazykovou úpravou.
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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