
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva 
Obce Dlouhoňovice dne 4. 6. 2012 

 
Přítomni:  K. Biedlová, J. Chárová, Z. Kořínek, P. Nun, D. Silber, J. Tydlitát, J Vych 
Omluven: Ing. P. Smola 
Zahájení v 18 hodin 
Místostarosta J. Vych přivítal přítomné, zahájil schůzi zastupitelstva, seznámil s programem 
schůze. 
Program: 1. Volba návrhové a volební komise 
 2. Volba 2. místostarosty 
 3. Informace místostarosty - smlouva o poskytnutí grantu 
     - územní plán 
 4. Různé 
Hlasování o programu: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
Volba návrhové a volební komise – navrženi Z. Kořínek, P. Nun. 
Hlasování o návrhové a volební komisi: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 
Místostarosta seznámil přítomné s důvodem volby 2. místostarosty – starosta začíná 6. měsíc 
pracovní neschopnosti, situace je náročná, je předpoklad, že nemoc ještě nějaký čas potrvá. 
Vzhledem k tomu, že místostarosta nemá v době nepřítomnosti žádné zastoupení, došlo 
k rozhodnutí zřízení funkce 2. místostarosty. 
Svůj souhlas k výkonu funkce dali Bc. Biedlová a p. Silber 
 
Přednesení návrhu na výkon funkce 2. místostarosty po dobu nepřítomnosti starosty – J. Vych 
navrhnul na místo 2. místostarosty Bc. Kamilu Biedlovou a p. Davida Silbera 
Způsob hlasování – navržena tajná volba - pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
Výsledek hlasování – vydáno 7 hlasovacích lístků, odevzdáno 7, z toho 7 platných, 0 neplat. 
 Bc. Kamila Biedlová 2 hlasy 
 p. David Silber 5 hlasů 
Místostarosta Jan Vych navrhl odměnu pro 2. místostarostu v souladu s přílohou č. 1 
k nařízení vlády č. 37/2003 v platném znění. 
Hlasování o výši odměny pro 2. místostarostu: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 
 
Starosta v minulém roce podal žádost o dotaci na KÚ Pardubického kraje na opravu podlahy 
v KZ. KÚ přidělil částku 80 000,- Kč. Smlouva o grantu musí být schválena zastupitelstvem, 
proto je na dnešním programu.  
Hlasování o podepsání smlouvy: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
Dnes Ing. Kulda oznámil, že veškeré dokumenty a nový územní plán odevzdal na MěÚ 
Žamberk 
Volná diskuse: 
p. Šklíba – dotaz na dopravní značku zákaz stání v ulici Sídlištní a prosba o její přemístění. 
Značka obytná zóna – její ukončení a začátek nejsou na stejné úrovni. 
Ing. Fadrný – jak to vypadá s „Výhlednou“. Odp. – zatím k odvolání nepřišla žádná odpověď. 
Připravuje se nové stavební povolení. Určitě se musí vyměnit sloupy. Projekt nechal 
zpracovat starosta. Zatím je vše v rozpracovanosti. Všichni účastníci řízení musí dát znovu 
souhlas. 
p. Kalousková – pochválila průběh posledního rozloučení na místním hřbitově. 
 
Nikdo další z přítomných nemá žádné dotazy ani připomínky. 
 
p. Kořínek přečetl návrh usnesení č. 3/2012 



Hlasování o návrhu usnesení: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0 
Místostarosta Jan Vych poděkoval přítomným a ukončil schůzi v 18:30 hod 
 
Zapsala: Lenka Sklenářová 
Kontroloval: Z. Kořínek, P. Nun 
 
 


