Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
Obce Dlouhoňovice dne 25. 9. 2012
Přítomni: K. Biedlová, Z. Kořínek, P. Nun, D. Silber, J. Tydlitát, J Vych
Omluven: J. Chárová
Zahájení v 18 hodin
Starosta přivítal přítomné, přečetl program – pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise: navrženi p. Kořínek, p. Tydlitát – pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0
3) Informace starosty, informace komisí a výborů
4) Výběrová řízení
5) Úprava rozpočtu
6) Závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko
7) Rozprava
8) Usnesení
9) Závěr
 Informace starosty
 Proběhla rekonstrukce has. nádrže firmou Pragocivil Holeček a za pomoci hasičů Dlouhoňovice.
Do budoucna je nutné nádrž pravidelně udržovat
 Přišlo stavební povolení na schodiště has. zbrojnice
 Proběhne vybudování dětského hřiště u bytovek
 Oprava zpevněných ploch na zahradě MŠ v průběhu října – firma Pragocivil Holeček
 V letošním roce bude firma na údržbu vozovek v zimě vybírána dle výběrového řízení
 Byt č. 3 v č.p. 130 byl nabídnut k odkoupení, přihlásil se jediný zájemce p. **
 Dluh bývalého nájemníka činí 170 072 Kč. Obec chce tuto částku vymáhat.
 Bude pokračovat oprava osvětlení, část na dolním konci vesnice je hotová
 Hokejistům bude poskytnut příspěvek na pořízení nových dresů
 Na Myštúře vybráno 2 500 Kč, Obec dorovná do 5 000 Kč, částka bude poukázána Nemocnici
Ústí nad Orlicí, dětské oddělení.
 Bude vyhlášen záměr prodeje pozemků proti nádraží, jsou zde vyměřeny 2 stavební parcely,
minimální cena je 320,- Kč/m2
 Vyúčtování v bytovkách je opožděné, dnes přišly informace z firmy, která to provádí.
 Na jednání v Žbk bylo sděleno, že proběhne oprava prostoru před nádražím (mezi cestou a
budovou), Projektant nesouhlasí s přechodem.
 Přibližně v listopadu proběhne kácení stromu u p. Sochora.
 Dojde k vypsání výběrového řízení na zhotovení nových web stránek, které by měly být
zprovozněny od ledna příštího roku.
 Informace předsedů výborů a komisí
 p. Vych – připomněl, že nový starosta je neuvolněný a postupuje ve své práci velmi dobrým
způsobem. Doporučil schválení prodeje bytu, (je na něm velký dluh, který by dál jen narůstal),
zájemce byl jediný. Upřesnil, že na zpevněné plochy v zahradě MŠ proběhlo řádné výběrové
řízení, které vyhrála firma Pragocivil Holeček. Poděkoval starostovi za výbornou práci.
Provedena rekonstrukce podlahy, velmi kvalitně. Doplnil, jak probíhá celá akce oprava střechy
zvoničky
 p. Nun – po vesnici nesvítí některá světla, oprava veř. osvětlení bude dál pokračovat. Provedena
kontrola fin. výborem – plnění rozpočtu, nebyly shledány závady.
 p. Biedlová – proběhnou kontroly usnesení. Dotaz, jakým způsobem bude obec vymáhat dluh od
p. Jakubce. Odp.: zastupitelstvo musí rozhodnout o způsobu vymáhání dluhu. p. Biedlová žádá o
hlasování o výši dluhu zvlášť. Návrh na vymáhání dluhu bez úroků nebyl přijat. Výsledek
hlasování „nájemné bez úroků – 1 pro, 5 proti“. Návrh na vymáhání dluhu s úroky byl přijat.
Výsledek hlasování „nájem s úroky – 5 pro, 1 proti“. p. Fabián doplnil, že před 2 lety byly
dřívější dluhy uhrazeny, nájemník byl stále upozorňován na rizika, která vzniknou při dalším
neplacení.
 p. Kořínek – zahájeno cvičení na sále na nové podlaze - aerobic, děti. Některé děti přešly do
sportovních kroužků v Žbk. Hokej – hráči měli soustředění v Pastvinách, začali trénovat na ledě.









Sezóna začíná 3. 11. Celá soutěž je přejmenována na oblastní. Fotbalisté nezahájili sezónu dobře,
3x prohra. Kapři dohráli v polovině července, skončili 9. z 18. Rekonstrukce světel na hřišti –
původní plán byl nákladnější, současná cena je nižší.
p. Tydlitát – bude čtení na Rolbě 27. a 28. 10. (přechod času). Výhledna – slovo dostane starosta,
18. 9. byla odstraněna.
p. Silber – na základě rozhodnutí stav. úřadu o odstranění stavby byla zbourána výhledna. Zůstal
středový sloup. Domluveno s p. Duškovou. V příštím roce dojde k výstavbě nové. Máme
projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi.
p. Vych – znovu pochválil starostu, v této akci velmi postoupil.
Rozprava:
p. Fabián – k výhledně je nutný ÚP a stavební řízení. Odp.: ano, vše je připraveno, zároveň bude
přístup po nové cestě
p. Havrda – nemohla by být nová výhledna pojmenována po bývalém starostovi? p. Tydlitát
navrhuje pojmenovat nábřeží. p. Vych – žádné ulice a prostranství by se neměla jmenovat po
někom
Starosta požádal občany, aby oznámili jakýkoliv problém s autobusy. Ve věci ulice Hejnická
zmínil, že připomínkové řízení ohledně přivaděče je přerušeno, tzn. že máme čas pro přípravu
dalšího postupu. Doporučuji, aby se místní občasné sešli přímo na místě, o které se jedná.

p. Kořínek přečetl návrh usnesení č. 5/2012
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: Z. Kořínek, J. Tydlitát

**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.

