Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
Obce Dlouhoňovice dne 26. 6. 2012
Přítomni: J. Chárová, Z. Kořínek, P. Nun, D. Silber, J. Tydlitát, J Vych
Omluven: K. Biedlová
Zahájení v 18 hodin
Místostarosta přivítal přítomné, přečetl program – pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a volební komise: navrženi p. Kořínek, p. Nun – pro: 6, proti: 0,
zdržel se: 0
3) Informace místostarosty, informace komisí a výborů
4) Výběrová řízení
5) Vyhlášení záměru
6) Rozprava
7) Volba starosty
8) Usnesení
9) Závěr
 Informace místostarosty
 Místostarosta v krátkosti informoval o průběhu nemoci starosty Ing.Pavla Smoly, vyzval
přítomné aby minutou ticha uctili jeho památku
 Opraveny dopravní značky, splněny i ostatní body.
 Valná hromada sdružení obcí Orlicko – řešilo se vybudování 2 rozhleden, placených z programu
EU (cena 15 mil. – 95 % dotace, zbytek hrazen obcemi). Bylo chváleno, že se rozhledny stavět
nebudou. Možnost postavit rozhlednu v Lukavici bez příspěvku ORLICKA
 Přislíben příspěvek na opravu střechy na zvoničce z programu Obnova památek Orlicka ve výši
50 000,- Kč
 MAS Orlicko vyhlašuje další výzvy, podrobnosti budou v Dlouhoňovickém občasníku
 Nové chodníky v zahradě MŠ bude financovat přímo obec
 Smlouva o bezúplatném převodu parc č. 288 Obci Dlouhoňovice (část cesty u kapličky) od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
 Informace předsedů výborů a komisí
 p. Silber – poslední akce, která proběhla, bylo vítání léta, účastnilo se asi 81 dětí. Dveře na
hřbitově jsou spravené, ozvučení hřbitova funguje, doladí se umístění reproduktorů, je opravena
lavička. Čeká nás Obec v klidu 20. – 21. 7.2012. Bude živá kapela. Hasiči se v květnu účastnili
závodů v Líšnici, kde se velmi dobře umístili. Proběhl maraton aerobiku. Začátkem září je
plánována Myštúra.
 p. Tydlitát – nemá žádné nové informace
 p. Chárová – připravuje se výlet pro důchodce, který nově připravuje p. Tydlitát. Výlet bude 22.
8., pojede se na hrad Sovinec. Všichni důchodci dostanou pozvánky.
 p. Nun – provedeny 4 kontroly a to Obce, MŠ – bez závad, v Penzionu pod Lipami – zjištěny
závady pouze na chybějících revizích el. spotřebičů v kuchyni. Z minulého roku odstraněna
závada – revize hromosvodu
 p. Kořínek – skončila sezóna fotbalu, Dlouhoňovice skončily poslední. 23. 6. turnaj ve Slatině,
kde Dlouhoňovice vyhrály. Staré gardy by se měly účastnit 2 turnajů. O prázdninách by chtěli
uspořádat letní sedmiboj. HC Dlouhoňovice má pravidelnou suchou přípravu, plánují opravu
světel. Kapři Dlouhoňovice jsou na 2. místě, daří se jim. 28. 7. bude Kapří pohár. Na cvičení
s dětmi chodí 29 dětí
 Výběrová řízení
 Výměna oken v hašičské zbrojnici – provede firma Sulko, s.r.o., oprava střechy na zvoničce –
firma Živa Klášterec, výměna kotlů v KZ – Gazterm, s.r.o. Letohrad. Oprava podlahy v KZ –
budou osloveny tyto firmy – MAN Bělá, Podlahy Turek, LUSK Letohrad. Plochy v zahradě MŠ –
Pragocivil Holeček, Netušil Dlouhoňovice, Drahoslav Vraštil, Žamberk
 Závěrečný účet – bez výhrad
 Bude rozpočtová změna z důvodu poskytnutí dotace na podlahu v KZ ve výši 80 000,- Kč
 Seznámení s hospodářským výsledkem SSD, s.r.o., MŠ Dlouhoňovice
















Uvolní se byt v č.p. 130, současný nájemník přislíbil, že se v 1. týdnu července vystěhuje. Bude
vyhlášen záměr na prodej bytu obálkovou metodou.
Rozprava:
p. Piňosová – bylo schváleno hřiště u bytovek, co se bude dít, zda bude vybudováno. Odp. p.
Silber – nebylo možné z technických důvodů realizovat. Není plánováno u bytovek velké hřiště
realizovat, preferuje hřiště ve středu obce. Požádal matky, aby samy přišly s návrhy. Zatím nic
neobdržel.
p. Piňosová doplňuje, že nemá zájem o hřiště u hospody, připomněla, že v bytovkách je dětí
hodně. p. Silber navrhuje schůzku u bytovek s matkami a vyslechnutí jejich požadavků.
p. Vych – doplnil, že plně podporuje p. Silbera, aby si obyvatelé sami předkládali své požadavky.
p. Fadrný – Žamberk chce vodovod a kanalizaci prodat? Odp. p. Vych podal vysvětlení. Má to
v usnesení rady, ale nevzal v úvahu, že má jen 50% hlasů. Na posledním jednání valné hromady
byla tato akce zrušena.
p. Vítková E. – jak je to s pobytem dětí na Chatě Rolba. Odp. p. Silber – jedná se o privátní akci,
sousedskou výpomoc z důvodu 5 týdnů dovolené v MŠ. Ráno je rodiče přivedou, odpoledne
odvedou, jídlo bude zajištěno ze školní jídelny. p. Vítková přislíbila pomoc, pokud to bude nutné.
Obec pro tuto akci bezúplatně zapůjčí objekt, jedná se o akci soukromou, nebude proto nikde
prezentována.
p. Vych vysvětlil důvod volby starosty, zdůraznil, že on již kandidovat nebude. Po půlročním
zastupování starosty a pracovním vytížení v zaměstnání se cítí unaven. Nabízí maximální
podporu nového starosty.
Způsob hlasování – navržena tajná volba - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Proběhla volba starosty: výsledek hlasování – vydáno 6 hlasovacích lístků, odevzdáno 6, z toho 6
platných, 0 neplatných, zvolen byl p. David Silber 6 hlasů
Nový starosta připomněl jak se do Dlouhoňovic dostal. Poděkoval zastupitelům za podporu,
přislíbil maximální úsilí na všem, co bude pro obec dělat.
Starosta bude neuvolněný, jeho odměna bude vyplácena v souladu se zákonem

p. Nun přečetl návrh usnesení č. 4/2012
Hlasování o návrhu usnesení: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0
Místostarosta Jan Vych poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 19:30 hod
Zapsala: Lenka Sklenářová
Kontroloval: Z. Kořínek, P. Nun

