
Zápis č. 18 ze schůze Osadního výboru místní části Dluhonice konaného
dne 29. 4. 2013

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

Zahájení, kontrola počtu a stavu přítomných, přivítání hostů, - tentokráte zavítali členové 
přerovské opozice Helena Netopilová, Tomáš Tužín, Jan Horký

Hostům byl vykreslen průběh veřejné schůze s reprezentací přerovského magistrátu a místní 
koalice, byli seznámeni se zásadní problematikou fungování v místní části Dluhonice . A že jich 
bylo. Neopomnělo se zmínit, jaký mají pozitivní a  vstřícný přístup jmenovaní garanti pro tuto 
místní část z řad radních. K čemu nám jsou, když ani na tento brífing nedorazí. Asi by museli 
zdůvodňovat svůj nezájem.
Vzhledem k emotivnosti a jak vidno k malému časoprostoru nedošlo ani ke zmínění takových 
skutečností, že občané Dluhonic jsou zcela zbaveni  možnosti sami si rozhodovat o rozvoji ve své 
obci.  Na otázky redaktorů a zástupců médií tytu, co vám v Dluhonicích nejvíce chybí, následuje 
strohá odpověď, samospráva.  Kdo byl účasten veřejné schůze, nemůže nic než souhlasit.

****
S ohledem na neustálé stížnosti občanů ve věci údržby,očisty a sečení zeleně v místní části, byl 
prezentován návrh na veřejné schůzi prezentován požadavek ustanovit jednoho pracovníka a 
evidovat jej jako zaměstnance, lhostejno zda magistrátu, ale pravděpodobně TSMPr, který by po 
celý rok vykonával činnost úklidu , sečení a drobné stavební údržby a byl pod vedením a 
kontrolou OV, v důsledku kontrolou všech občanů v obci, no a byl to v lepším případě i občan 
Dluhonic. Dle našeho názoru by se tak zamezilo stížnostem, neb by se sesklo právě to, kde by 
bylo potřeba a průběžně, stejně tak podzimní  úklid listí, zimní úklid sněhu, podsypání uvolnění 
dlažby,  úklid naplavenin , čistění vpustí , údržba a úklid KD, kaple, mytí oken , nátěry, hřbitov, 
ten by se nezastavil. 
Nicméně pan Koněvalík je tomuto řešení nenakloněn, museli by býti údajně pracovníci 
minimálně dva, jak praví. I pro ty se po celý rok pracovní náplň našla.

****

Dále bychom okomentovali žádané umístění  příčného prahu na začátku Dluhonic – odpověď 
stěžovateli panu Pavlíkovi.
Z textu je patrno , že co funguje zcela dokonale je to , že se sejde pár dobře placených úředníků a 
správců  a na jeden návrh a požadavek vám vymyslí  a prezentuje každý z nich deset důvodů, 
proč záměr nerealizovat či proč nelze realizovat.  Očekávali bychom, že se někdo někdy na místě 



ukáže a že se konkrétně vyjasní, co se chce a jaká je představa o fungování. Ne .  Úředník již ví 
předem, že tato věc bude stát  215 tisíc Kč,ačkoli přesně nezná požadované řešení.  Na rozdíl od 
nás, kteří chceme nakoupit komponenty za  3 tisice, za montáž  třeba další 3 tisíce, víc ani groš, a 
doplnění dopravní značkou třeba  5 tisíc. Ono asi 200 tisíc jsou náklady na správní řízení a  další 
byrokratické kroky.  Chybí nám zájem správního aparátu věcně řešit konkrétní problém. Od stolu 
a přes pole to asi nepůjde.

****

Osadní výbor v tomto měsíci nebyl požádán ani sám neřešil finanční výdaje, tudíž bez usnesení.

Příští schůze OV dle plánu 28.5. 2013 v 17:00 na hřišti Sokola, v případě chladného počasí v úřadovně, 
hosté vítáni.

Zapsala: Lenka Dohnalová

Ověřil:  Pavel Ježík


