
Zápis č. 14 ze schůze Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 29. 10. 2012

Účast:
Dohnalová Lenka
Hlávka Rostislav, Ing.
Ježík Pavel, Ing.
Pavlík Milan
Pfeilerová Jarmila, Mgr.

1. Zahájení, kontrola počtu a stavu přítomných, přivítání hostů

2. Kontrola úkolů z předešlých schůzí
- dětské hřiště – s referentkou odboru majetku  S. Doupalovou byl upřesněn plán finančních 
prostředků pro tuto akci a bude nás kontaktovat ing. Tillerová – zpracovatelka projektu dětského 
hřiště. Doposud se tak nestalo.
- oprava chodníků nic
- dopravní opatření, omezení a průjezd  na trase Dluhonice- Rokytnice - Asi velmi zapeklitá 
problematika, zatím ticho po pěšině
- oprava okolí místní kaple - Přislíbena oprava podélného stupně kolem silnice
- obnova kanalizace u hřiště TJ Sokol Dluhonice – teoreticky by se měla stihnou do konce 
roku, jen škoda že to nebylo do oslav Sokola
- veřejná schůze

3. Publikace o Dluhonicích
 Dne 16. 9. 2012 proběhly oslavy 60. let založení oddílu národní házené v Dluhonicích. Při této 
příležitosti se uskutečnil křest publikace o Dluhonicích.  Osadní výbor přispěl  finanční částkou 
Kč 4 680,-.

 4.  1.10. proběhlo jednání s předsedy OV ve věci realizací akcí Z v místních částech a ve věci 
financování místních částí v r 2013
Akce Z, myšlenka nastolena na jaře, na podzim teprve dostáváme informace.
Pan náměstek Zácha k tomu sdělil, že vzhledem k zavádění těchto Akcí Z až v roce 2012 a 
nutnosti schválit peněžní prostředky přes Zastupitelstvo došlo k časovému skluzu - to by se 
v příštích letech již nemělo opakovat. Vzhledem k této skutečnosti pan Zácha přislíbil, že se 
pokusí prosadit převedení nevyčerpaných peněz z AKCÍ Z do roku 2013. 
V roce 2013 se již peníze musí vyčerpat, jak převod z roku 2012, tak příspěvek na rok 2013, do 
dalších let již převody nebudou možné.
     Další projednávanou záležitostí bylo financování místních částí pro rok 2013.  Paní 
Sedláčková  oznámila, že na Zastupitelstvu konaném v září bylo schváleno financování místních 
částí, kde mimo jiné byla stanovena pro místní části částka 550,-- Kč na obyvatele. O využití 
těchto finančních prostředků do konkrétních oblastí a na konkrétní akce si rozhodnou místní části 
dle svých priorit (kultura, vybavení úřadoven, opravy apod.).   Rozpis předloží předsedové 



jednotlivých místních částí ve stanoveném termínu příslušným odborům, které budou výdaje 
realizovat. Finanční prostředky budou zařazeny do rozpočtu v členění dle platné rozpočtové 
skladby a budou součástí rozpočtů příslušných odborů, které zabezpečí realizaci těchto akcí.

Příští schůze OV dle plánu 26.11. 2012 v 17.00 v úřadovně, hosté vítáni.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík


