3. října 2014

Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 18. září 2014 schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Kontrolu usnesení č. 17/2014 ze dne 18.6.2014
Hospodaření obce ke dni 31.8.2014
Rozpočtové opatření č. 2/2014
Modernizaci části místního rozhlasu v obci Dlouhomilov
Zmocnění Mgr. Michala Zákravského pro zastupování obce ve věci žaloby podané Janem Niederlem
k odstranění kanalizačního potrubí povrchových vod umístěné na parcele č. 311ú2 v k.ú. Dlouhomilov
Účast obce Dlouhomilov v elektronické dražbě a případné vydražení nemovitosti č.p. 67 a přilehlých
pozemků p. Vladimíra Jeřábka
Poskytnutí investičního úvěru financující bankou ve výši 3 mil. Kč se splatností 1 rok pro Svazek obcí
„Povodí loučka“, určeného na financování nákladů realizace rekonstrukce povrchů komunikací dotčených
výstavbou kanalizace
7a) Čtvrtletní lineární splácení tohoto úvěru od 3/2015 do 9/2015 a zajištění tohoto úvěru
biankosměnkou vystavenou Svazkem obcí „Povodí Loučka“
7b) Závazek obce Dlouhomilov k úhradě příspěvku do Svazku obcí „Povodí Loučka“ a řádnou úhradu
dluhové služby, která alikvotně připadá na Obec Dlouhomilov z přijatého úvěru
Výstavbu 3 autobusových čekáren v obci Dlouhomilov včetně opravy nástupních ostrůvků
Opravu veřejného prostranství u autobusové zastávky v dolní části obce Dlouhomilov – Medelsko
Záměr vypracování projekčních a inženýrských prací - stavební úpravy původní budovy ZŠ/MŠ na bytový
dům s osmi bytovými jednotkami startovacího bydlení firmou Stepan Project, s.r.o., Šternberská 73/8,
Olomouc – Týneček, 772 00 Olomouc, IČ: 286 32 907
Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2015 na
výstavbu bytových jednotek plánovanou v bývalé budově ZŠ č.p. 70 pro seniory nebo sociálně slabé
Nákup a položení zatravňovacích dlaždic pro zlepšení příjezdu do chatové části v obci Benkov na místní
komunikaci, parcela č.158/4 v k.ú. Benkov
Přijetí p. Elišky Koppové do hlavního pracovního poměru na pozici účetní obce
Odprodej poškozené a nepotřebné chodníkové dlažby (á 3 Kč) včetně chodníkových obrub (á 10 Kč)

Zastupitelstvo uložilo starostovi:
Vyvolat jednání se zástupci HRADO Hrabišín a.s. ve věci srovnání navezené zeminy na obecním pozemku
parc. č. 861 v k.ú. Dlouhomilov („U Rocha“) z důvodu odtoku povrchových vod do vodoteče Benkovského
potoka.

Obecní úřad informuje
Volby do Zastupitelstva obce Dlouhomilov se uskuteční:
•
•

v pátek
v sobotu

dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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Místem konání voleb do zastupitelstva obce ve volebním okrsku č. 1 Dlouhomilov je volební místnost – Obecní
úřad Dlouhomilov č. 138, zasedací místnost. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Do voleb v naší obci vstupují dvě kandidátky nezávislých kandidátů. Do Zastupitelstva obce se bude volit
7 členů.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle
k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují
členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Jízda po obecních komunikacích
Nově opravené cesty v obci svádí některé řidiče k vyšší rychlosti jízdy. Upozorňujeme řidiče na dodržování
dopravních předpisů a zvýšené opatrnosti vzhledem k tomu, že se po obci pohybují na bruslích a kolech děti,
kterým se opravené cesty také velmi líbí. Upozorňujeme na dodržování předepsané rychlosti 20 km/hod v obytné
zóně, kde platí:
• v obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše, 20 km/hod přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči
chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo
• chodci se mohou pohybovat po celé šířce komunikace a mají přednost před auty
• hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny
• stání vozidel je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště
V případě nedodržování těchto pravidel se vystavujete nebezpečí postihu od Policie ČR.
Žádáme také rodiče, aby svoje děti poučili, jak se chovat na veřejných komunikacích, že
ne všechny komunikace jsou obytnou zónou, kde jsou hry dětí povoleny.

Nová kanalizace – co do ní nepatří
•

•

•

Kuchyňské odpadky – kuchyňský odpad způsobuje ucpávání kanalizační přípojky,
ucpání veřejné kanalizace, zvýšení zápachu a podporuje množení hlodavců
Tuk – po ochlazení tuku v kanalizaci vznikají hrudky, které se postupně nabalují a
zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na
kanalizaci. Rozložené tuky podporují korozi. Tukové kry mohou způsobit ucpání
kanalizace. Tuky se negativně projevují i v samotném procesu čištění na ČOV
Kusový biologický odpad – shnilé ovoce, zelenina apod. mohou způsobit nejen ucpání
kanalizace, ale také ovlivnit měřiče průtoku, které potom vykazují až několikanásobně
zvýšený průtok odpadních vod do ČOV.

Za krátkou dobu provozování kanalizace již musely být tyto měřiče několikrát čištěny, protože byly
ucpány padanými jablky, které někdo nasypal do kanalizace. Měřiče udávaly obrovský průtok do ČOV ! Zde
je nutné si uvědomit, že cena stočného pro příští období bude stanovena podle naměřeného množství
odpadních vod.

Místní poplatky
Znovu vyzýváme občany, aby uhradili poplatky za komunální odpady, jejichž splatnost je rozložena do dvou
stejných splátek a to do 15. 06. a do 30.09. Mezi námi si v poklidu žijí občané, kteří dluží ještě poplatek za rok
2013. Poplatek za odebranou vodu v 1. pololetí 2014 z celkového počtu 141 odběratelů nemá dosud uhrazeno
30 odběratelů.
Od poloviny října 2014 můžete začít platit „stočné“ na 2. pololetí 2014. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na
OÚ Dlouhomilov (Po a St v době 8:00 – 12:00, 13:00-17:00) nebo bezhotovostním převodem na zvláštní číslo
účtu. V případě zájmu o platbu přes účet se informujte na OÚ Dlouhomilov, kde obdržíte číslo účtu a přidělený
variabilní symbol, pod kterým můžete platbu provést. O údaje k platbě si můžete rovněž požádat prostřednictvím
emailu obec@dlouhomilov.cz . V žádném případě neprovádějte platby na číslo účtu obce! Prosíme o striktní
dodržování variabilního symbolu. V případě záměny nebude možné vaši platbu přiřadit a budete muset předložit
potvrzení o provedení platby.
Upozorňujeme občany, že stočné je stanoveno na osobu bez ohledu na to, zda je či není domácnost připojena ke
kanalizačnímu řádu. Pro informaci uvádíme, že dosud je připojeno k obecní kanalizaci 90% nemovitostí.
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Sběr a svoz železného odpadu provede TJ Sokol v sobotu 25. 10. 2014
Žádáme občany, aby železný odpad připravili k hlavní komunikaci až v den svozu
a pokud možno zabránili odvezení neznámými sběrateli.

Společenská rubrika
Vítání občánků
V pátek 3. října 2014 se uskuteční vítání občánků Dlouhomilova
a Benkova, kde budou vítáni:
Gabriela Filipi
Michal Otava
Teodor Mynář
Dominik Oulehla
Jakub Nosek
Oliver Pospíšil
Patrik Nosek
Milan Unzeitig

TJ Sokol Dlouhomilov
od října zahajuje cvičební sezonu 2014/2015. Cvičení a tréninky budou probíhat dle níže uvedeného rozvrhu.
Zveme do tělocvičny všechny zájemce o sport.
Upozorňujeme zejména rodiče, že
• od 6.10. 2014 bude každé pondělí florbal pro žáky 6-12 let pod vedením cvičitelů
Martina Vepřka a Víta Dvořáka
• každou středu bude aerobik pro žákyně pod vedením Simony Dudové a Veroniky
Markové
Bližší informace získáte u vedoucích jednotlivých cvičení
Rozvrh cvičení na sezonu 2014/2015:
Pondělí: 17:00 – 18:30 florbal žáci
18:30 – 20:00 florbal muži
Úterý:
18:30 – 20:00 badminton
Středa:
17:00 – 18:30 aerobik ml. žákyně
19:00 – 20:30 aerobik ženy
Čtvrtek
17:00 – 18:30 aerobik ml. Ženy
18:30 – 20:00 florbal muži
Pátek
17:00 – 19:30 stolní tenis
20:00 – 22:00 volejbal

(Martin Vepřek, Vít Dvořák)
(Patrik Schneider)
(Jan Vlk, Martin Drexler)
(Simona Dudová, Veronika Marková)
(Anna Foltýnová)
(Simona Dudová, Veronika Marková)
(Patrik Schneider)
(Martin Štelc)
(Martin Štelc)

Víte, že:
v obci máme 1. vícemistryně ČR ve vytrvalostním ježdění seniorů? Jsou jimi
Veronika Myslivečková a třináctiletá klisna Shagya-Arab Svratka, které se zúčastnily
závodu mistrovství republiky v délce 2 x 80 km. Závod se konal 5. – 6. 7. 2014
v Borotíně u Tábora. Na startu bylo 10 jezdeckých dvojic, které musely splnit
kvalifikační podmínky. Velmi náročný terén a vysoké teploty si vybraly svou daň,
kdy závod úspěšně dokončily jen 4 dvojice. Na trati dlouhé 2x80 km jezdci strávili
v sedle 11,5 hod. Průměrná rychlost činila 13,7 km/hod. Zajímavostí je, že klisna
v závěrečném finiši vbíhala do cíle rychlostí 51 km/hod.
Veronika Myslivečková se zúčastnila mistrovství republiky seniorů již pětkrát.
2x s Fjordskou klisnou Leikou (7. a 11. místo), 3x s klisnou Shagya-Arab Svratkou
(4. místo, nekvalifikovaná a 2. místo).
Koně, které vídáte na pastvinách v regionu obce, jsou plemene Fjordský kůň
a chovají je zde chovatelé Veronika Myslivečková a Filip Vincenc.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží a za pár dnů proběhnou volby do zastupitelstva
obce. To je čas, kdy by bylo dobré se ohlédnout a v krátkosti si připomenout,
co se zastupitelům a starostovi obce v končícím volebním období podařilo
udělat.
Dovolte mi tedy stručné ohlédnutí. Vytýčených cílů pro uplynulé
volební období bylo hodně, některé úkoly a plány se podařilo realizovat a
některé se musely odložit, protože hlavním cílem bylo realizovat dlouho
plánovanou akci, a to vybudování hlavního řádu kanalizační sítě odpadních
vod společně se sousedními obcemi Hrabišín a Brníčko.
Nejdříve bylo potřebné získat dotace od státu, což nebylo vůbec
jednoduché a po dlouhých jednáních Svazek obcí dotace získal. Pak bylo
potřeba získat úvěr, aby se vůbec mohlo začít se stavbou. Aby se občanům
vyšlo maximálně vstříc při tak finančně náročné akci, uvolnilo zastupitelstvo
finanční prostředky obce na zakoupení materiálu k domovním přípojkám.
Po položení hlavního kanalizačního řádu bylo potřeba dát do pořádku cesty a chodníky, které už dlouhou
dobu byly v neutěšeném stavu. I na tuhle akci bylo potřeba získat dotace - tentokráte z kraje. I to se povedlo
a dotace obec získala, ale část finančních prostředků bylo potřeba uvolnit z obecního rozpočtu. V tuto dobu se
zúročilo šetrné hospodaření zastupitelstva v tomto a minulém volebním období.
Po dlouhých letech se naší obcí vinou nové komunikace a chodníky. Kromě této náročné stavby se podařilo
postavit přístřešek na odpadní plasty, lehkou garáž na auto pro hasiče, opravit kapličku na Skalce a další.
Při této příležitosti bych rád vyjádřil poděkování všem občanům za trpělivost, shovívavost a vstřícnost, kdy
jsme určitou dobu žili tak říkajíc v polních podmínkách – v blátě, prachu a za rachotu stavebních strojů, v omezení
při vjezdu k našim domovům při kopání kanalizace. Myslím si a doufám, že nejsem sám, že se tyhle útrapy patřičně
zúročily a máme v obci konečně kanalizaci a po dlouhé době také pěkné komunikace a chodníky.
Některé plánované akce se ale nepodařilo realizovat, ač z důvodů časových nebo finančních. Zastupitelstvo
obce mělo v plánu udělat generální opravu Benkovského hřbitova a zastřešit schodiště obecního úřadu, dokončit
rekonstrukci „staré pošty“, plán jak využít bývalou budovu mateřské školy, vybudovat sociální zázemí pro
zaměstnance včetně skladu atd. Výčet plánovaných akcí by byl delší, ale zmiňuji jen ty hlavní. To už budou úkoly
nově zvoleného zastupitelstva.
I přes výčet hlavních akcí, které se podařilo realizovat, a věřte, že jejich zajištění bylo časově náročné,
muselo zastupitelstvo řešit i normální, běžný chod obce. Při této příležitosti si dovolím připomenout, že zastupitelé
a starosta obce dělají tuto činnost ve svém volném čase a snaží se pracovat svědomitě tak, aby nezklamali důvěru,
kterou jste jim vyslovili při minulých volbách.
Možná se najde i pár nespokojených občanů, kteří práci starosty obce a zastupitelů kritizují z různých
důvodů, většinou pro pocit neřešení jejich mnohdy neopodstatněných stížností. Proto by bylo dobře, kdyby účast
občanů na veřejných zasedání zastupitelstva obce byla hojnější, aby při této příležitosti občané mohli poskytnout
zastupitelům a starostovi obce náměty a vše co by se dalo řešit ve prospěch obce.
Nyní si dovolím apelovat na všechny občany obce, aby se zúčastnili voleb do zastupitelstva obce ve dnech
10. a 11. října tohoto roku. Účastí na volbách jednak vyberete ty, o kterých si myslíte, že budou pracovat ve
prospěch obce a nás všech s péčí dobrého hospodáře a dáte tímto najevo, že osud naší obce vám není lhostejný.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit voleb z vážných důvodů (nemoc), je možné požádat volební
komisi, aby vás navštívila u vás v domě.
Vážení občané, závěrem mi dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Jiří Štelc
starosta

Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obec Dlouhomilov, Dlouhomilov č. 138, PSČ 789 76, IČ 00302490. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984.
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