
Obecní úřad Dlouhoňovice 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 4/2012 

ze dne 26. 6. 2012 
Zastupitelstvo obce 
1. Bere na vědomí informace: 

1.1. místostarosty a předsedů výborů a komisí, viz zápis 
1.2. zprávu volební komise o výsledku volby starosty  

 
2. Schvaluje: 

2.1. jako zhotovitele pro akci „Výměna oken v hasičské zbrojnici“ firmu SULKO s.r.o. 
2.2. jako zhotovitele pro akci „Oprava střechy zvoničky“ firmu Živa a.s., Klášterec n.O. 

(realizace akce je podmíněna přidělením dotace od Sdružení obcí ORLICKO ve výši 
50.000 Kč) 

2.3. jako zhotovitele pro akci „ Výměna kotlů v KZ“ firmu Gazterm s.r.o., Letohrad ve variantě 
s kondenzačními kotli dle nabídky č. 3 

2.4. vyhlášení výzvy k podání nabídky na akci „ Oprava podlahy v KZ“, výzvu zaslat firmám: 
2.4.1.  MAN – Bělá 
2.4.2.  Podlahy Turek 
2.4.3.  LUSK Letohrad 

2.5.  vyhlášení výzvy k podání nabídky na akci „ Zpevněné venkovní plochy v MŠ“, výzvu 
zaslat firmám: 

2.5.1.  Pragocivil Holeček 
2.5.2.  Netušil, Dlouhoňovice 
2.5.3.  Drahoslav Vraštil, 28. října 1264, Žamberk 

2.6.  Složení komise pro hodnocení nabídek u akcí dle bodů 2.4, 2.5: Silber, Kořínek, Nun, 
Vych 

2.7.  závěrečný účet obce – bez výhrad 
2.8. změnu rozpočtu č. 24 (na základě rozhodnutí Zastupitelstva Pk byla přidělena účelová 

dotace na opravu podlahy ve výši 80.000,- Kč, která bude převedena na náš účet) 
2.9. hospodářský výsledek SSD Dlouhoňovice s.r.o, ztrátu ve výši 183.968,06 Kč 
2.10. hospodářský výsledek MŠ Dlouhoňovice, ztrátu ve výši 26.164,74 Kč a její úhradu 

z rezervního fondu 
2.11. záměr prodat „obálkovou metodou“ byt č. 3 v č.p.130, ulice Sídlištní, podlahová 

plocha 77 m2, minimální cena 10 000 Kč/m2  
2.12. smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 288 v k.ú. Dlouhoňovice na Obec 

Dlouhoňovice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
2.13. zastupování obce ve společnosti VAK v.o.s., Žamberk místostarostou obce J. Vychem 

2.14. odměnu starostovi dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády 
č. 375/2010 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev dle § 2 sloupce č. 6, 
přílohy č. 1 – 8.674,- Kč a sloupce č. 9, přílohy č. 1 – 8.392,- Kč od 1. 7. 2012  
 

3.  Odvolává: 
3.1. pana Davida Silbera z funkce 2. neuvolněného místostarosty  

4.  Volí: 
4.1. pana Davida Silbera do funkce neuvolněného starosty obce  

5.  Ukládá 
5.1. Starostovi:  

5.1.1.  Uzavřít smlouvy pro akce: 2.1, 2.3, akce 2.2. – podmíněně, 2.12. 
5.2. Místostarostovi:  
 realizovat činnosti spojené s body: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11 

6.   hospodářce 
          6.1. splnění bodu 2.8.   
 
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 6 členy zastupitelstva obce 



 
Schůze byla ukončena v  Dlouhoňovicích dne 26. 6. 2012 v 19:30 hod 
Zapsal: J. Vych 
Ověřil:  p.Nun, p. Kořínek 
 
 
Vyvěšeno: 29. 6. 2012  
Sejmuto: 


