
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 
Obce Dlouhoňovice dne 11. 12. 2012  

 
Přítomni:  D. Silber, J. Vych, J. Chárová, P. Nun, J. Tydlitát, Z. Kořínek (od 18:10 hod) 
Omluven: K. Biedlová 
Zahájení v 18 hodin 

Starosta přivítal přítomné, přečetl program – pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
1) Zahájení 
2) Volba návrhové komise: navrženi p. Chárová, p. Vych – pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
3) Informace starosty, informace komisí a výborů 
4) Rozpočet na rok 2013 
5) Úprava rozpočtu 2012 
6) Vyhláška o odpadech 
7) Rozprava  
8) Usnesení 
9) Závěr 

� Informace starosty  
� Na hřbitově je umístěn nový kontejner, zamčena velká brána pro vjezd a malá branka vzadu. 

Využívat přistavěný kontejner. 
� Nové dětské hřiště u bytovek, v příštím roce budou dokončeny úpravy 
� Výměna oken v hasičské zbrojnici, vymalování. Jsou hotovy schody na půdu. 
� Úklid vozovek v zimě nově zajišťuje p. Milan Vítek, který byl vybrán na základě výběrového 

řízení. Z  5 oslovených firem jako jediný splňoval požadavky. Případné připomínky k údržbě 
zasílejte emailem, telefonicky či osobně. Je možné využít nabídku obce – úklid malým traktorem 
za 400,- Kč/hod 

� Dluhy p. * - domluven splátkový kalendář 
� web stránky obce jsou delší dobu zakonzervovány z důvodu tvorby nových, které cca od února 

budou spuštěny. Případné nápady či podněty ke vzhledu a obsahu jsou vítány 
� Firma Bühler – odkup pozemků od kraje, část,  na které je chodník, bude převedena na obec 
� Požadavek na poskytnutí finančního příspěvku gymnáziu Žamberk. Na pracovní schůzi bylo 

domluveno, že bude poskytnuta částka 30 000,- Kč 
� Návrh od SSD s.r.o. zda by Obec Dlouhoňovice nepřispívala na el. energii na Chatě Rolba. 

Navržen příspěvek ve výši 50 % na silovou elektřinu 
� Revokace usnesení č. 4/2012 ze dne 26. 6. 2012 bod č. 2.10. Hospodářský výsledek MŠ 
� Nová vyhláška 1/2012 o poplatcích za komunální odpad. Po výpočtu nákladů bylo zjištěno, že 

není nutné s částkou hýbat, dále zůstává 480,- Kč/os./rok. Došlo k nárůstu tříděného odpadu a 
snížení směsného komunálního odpadu 

� Schvalování rozpočtu – byl důkladně projednán na pracovní schůzi, návrh vyvěšen, nebyly žádné 
připomínky. 

� 9. 2. 2013 bude Masopust. 
� Informace předsedů výborů a komisí 
� p. Chárová – v roce 2012 se narodilo 8 dětí, 2x proběhlo vítání, bylo 8 úmrtí, v květnu setkání 

důchodců se zastupiteli. V srpnu pěkný výlet, který naplánoval a zorganizoval p. Tydlitát. 
Návštěvy jubilantů při výročích 70, 75, 80 a dále každý rok. Poděkování p. Havrdové a p. 
Šilarové. 

� p. Nun – zjištěny závady v hospodě, proběhla kontrola v MŠ za účasti ředitelky a účetní MŠ, 
kontrolního výboru. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Ve vozu FORD jako nedostatek nefunkční 
bezpečnostní pásy. 

� p. Kořínek – omluvil se za pozdní příchod z důvodu cvičení s dětmi. FC – 6. místo, HC – po 9. 
kole asi 2. místo, v letošní soutěži se zatím daří. Ke cvičení dětí bude článek v Občasníku. Dětí 
chodí průměrně 18. Proběhla rekonstrukce osvětlení na sportovišti. Sjezdovka je zasněžená, led se 
bude připravovat. Podrobné informace o sportovcích budou v Občasníku. 8. 3. 2013 bude 
Sportovní ples. 



� p. Tydlitát – kameny – zelený pískovec – zatím není kam umístit, bude proto dovezen v příštím 
roce, u kapličky zatím chybí info tabule – bude doplněna, je nová střecha u zvoničky, zbourána 
výhledna, která bude postavena v roce 2013. Popřál hezké svátky a nový rok. 

� p. Silber – informace o vlakovém nádraží – dojde ke zpevnění plochy před nádražím, vytvoření 
vhodného nástupního místa pro autobusy. Žamberk má projekty z let minulých, které by rád 
použil 

� hospoda – p. Moravec dal k 31. 1. 2013 výpověď. Nyní jsou již 4 zájemci, byli seznámeni 
s požadavky obce, tento týden obdrží výzvu k předložení svého podnikatelského záměru s lhůtou 
doručení do konce roku. 

� budeme schvalovat smlouvu o prodeji bytu manž. ** 
� zpráva o kontrolách usnesení od p. Biedlové – zatím nebyly odeslány finanční prostředky HC na 

dresy a příspěvek z Myštúry (nutno uzavřít smlouvu) 
� rozsvícení vánočního stromu – v letošním roce bylo zřejmě poslední, na další plánujeme nový 

strom 
� návrh na hlasování o rozpočtu zvlášť  
� Rozprava: 
� p. Menc – není uklizené parkoviště u paneláku, odp. starosta: s velkým traktorem je problém, 

bude prohrnovat malým strojem 
� p. Fabián – každý rok připomínkuje úklid sněhu, doporučuje způsob, uklidit před kontejnerem 
� p. Macháček – připomněl špatné zkušenosti s úklidem u bytovek v minulém roce, kdy úklid 

prováděl on a problém byl stejný – nevhodně zaparkovaná auta. Dotaz, pro se nevyhrnuje cesta 
Pod Vlekem  okolo p. Richtra, odp. starosta: zajistíme 

� p. Šimek – dotaz na pozemky – vyměřeno, po zápisu do katastru nemovitostí bude vyhlášen 
záměr na prodej. 

� p. Menc – 4 vraky u bytovek, budou se řešit? odp. starosta: 2 SPZ jsou v depozitu, z toho jeden 
majitel nemá kde jinde zaparkovat, je v řešení, zda dát všechny vozy pryč nebo ne. Starosta osloví 
policii a bude se celý problém řešit. 

� p. Mencová – u prostřední bytovky není chodník, není tam vyhrnuto, těžko se tam jezdí 
s kočárky. Dále pozvala všechny na ples hasičů, který je 19. 1. a dětský karneval 20. 1. 2013 

� p. Macháček – zdůvodnil, proč není ještě hotový led – nebyla voda, protože čerpali na 
zasněžování. odp. místostarosta: vše je o dohodě 

� p. Kořínek – ranní školní autobus se změnil, jezdí nová firma 
 
Hlasování o vyhlášce - pro: 5, proti: 1, zdržel se: 0 
 
Hlasování o rozpočtu na rok 2013 - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
 
p. Chárová přečetla návrh usnesení č. 6/2012 
Hlasování o návrhu usnesení: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0 
Starosta poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 19:30 hod 
 
Zapsala: Lenka Sklenářová 
Kontroloval: J. Chárová, J. Vych 
 
  * Osobní údaje dlužníka  jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě v Dlouhoňovicích 
 
** Osobní údaje kupujících jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) k nahlédnutí v zápisu na obecním úřadě v Dlouhoňovicích. 


