
Obecní úřad Dlouhoňovice 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 5/2012 

ze dne 25. 9. 2012 
 
Zastupitelstvo obce 
1. Bere na vědomí informace 

1.1. starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí, viz zápis 
 

2. Schvaluje 
2.1. vymáhání dlužné částky, která činí k 31. 8. 2012 celkem 170.072,- Kč (112 472,-Kč 

nájem a služby + 57 600,-Kč úroky z prodlení), právní cestou po panu ** 
2.2. jako zhotovitele pro akci "Dětského hřiště u paneláku v Sídlištní ulici " firmu TR 

Antoš s.r.o. 
2.3. jako zhotovitele pro akci "Ocelové schodiště - Hasičská zbrojnice" firmu Pragocivil 

Holeček 
2.4. jako zhotovitele pro akci "Zpevněné venkovní plochy v MŠ" firmu Pragocivil 

Holeček 
2.5. závěrečný účet Sdružení obcí Orlicko  
2.6. vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku na parcelách 454, 471/26 a 69/2, o 

celkové výměře cca 2 034 m2. Pozemek bude rozdělen na dva. Prodej bude 
obálkovou metodou. Minimální cena za metr čtverečný je 320,- Kč . 

2.7. prodej bytové jednotky č. 3/130, 1+4 obytné místnosti, o celkové výměře 77,07 m², 
ulice Sídlištní 130, Dlouhoňovice, PSČ 564 01 za cenu 10.000,- Kč za metr 
manželům ** 

2.8. úpravy rozpočtu na rok 2012 - přesuny mezi položkami a paragrafy a změnu rozpočtu 
č. 87 – dotace na úhradu výdajů spojených s volbami 

2.9. opravu světel na hokejovém hřišti ve výši 43 000,-Kč 
2.10. příspěvek hokejistům na nové dresy ve výši 12 000,-Kč 
2.11. příspěvek na dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice ve výši 2 500,-Kč 
2.12. vypsání výzvy na zajištění zimního úklidu obce. Výzvu zaslat firmám: VIKA 

Kameničná a.s., Technické služby města Žamberka, Milan Vítek - Dlouhoňovice, 
Vladimír Podhájecký - Dlouhoňovice, Ing. Jan Křivohlávek - Žamberk 

2.13. vypsání výzvy na zhotovení nových webových stránek obce 
 

3. Ukládá 
3.1. hospodářce realizovat činnosti spojené s body 2.8. a 2.11. 
3.2. místostarostovi realizovat činnosti spojené s body 2.1., 2.5., 2.7. 
3.3. starostovi uzavřít smlouvy pro akce 2.2., 2.3., 2.4., realizovat činnosti spojené s body 

2.6., 2.12. a 2.13.  
3.4. Petru Nunovi a Zdeňku Kořínkovi kontrolu realizace:  

3.4.1. opravy osvětlení na hokejovém hřišti dle bodu 2.9. 
3.4.2. výroby nových hokejových dresů dle bodu 2.10. 

 

Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 6 členy Zastupitelstva obce 
 
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 25.  9. 2012 v 19:30 hod 
Zapsal: D. Silber 
Ověřil: Z. Kořínek, J. Tydlitát 
 
Vyvěšeno:      Sejmuto: 
 

**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. 

 


