
Č.j. 0809

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
 konaného dne 17.  9.  2009

Přítomni: Badalíková Tereza, Balabánová Danuše, Ing. Cikryt Jiří, Karásek Jaromír, 
Tulis Josef, Tulis Pavel, Šoustar Vladimír.
Omluven: Smetana Luboš.
Občané: Čuhel Martin, Zahrádka Jaromír, Krejsek Jan, Musil Pavel, Holý Petr, Ing. 
Pejchal Pavel

         Ověřovatelé zápisu: Karásek Jaromír, Tulis Josef.

Program:

1. Zahájení
2. Odstoupení člena zastupitelstva obce a slib náhradníka
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Požární řád obce – schválení
5. Projekt Datové schránky
6. KPÚ – schválení projektů cest
7. Informace o sbírce na postižené povodněmi
8. Postup prací při budování rybníka „Halíř“
9. Stav v obecním lese
10. Ošetření dřevin mimo les – lípy, kaštany
11. Rozpočtová opatření
12. Různé
13. Závěr 

  
Ad 1/ / Pan starosta přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem, který 
zastupitelstvo obce hlasováním schválilo.
Ad 2/  Pan Jaroslav Badalík se vzdal mandátu zastupitele obce. Vzhledem k tomu, že 
kandidoval na kandidátce ODS, tak prvním náhradníkem podle pořadí ve volbách je pan 
Martin Čuhel z téže kandidátky.
Ten složil slib zastupitele obce do rukou pana starosty.
ad 3/ Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu pan  Čuhla Martina a Tulise Josefa. Oba 
jmenovaní byli hlasováním určeni ověřovateli zápisu. 
Ad 4/ Pan starosta přečetl návrh „Požárního řádu obce Dlouhé“. Zastupitelstvo obce tento 
návrh hlasováním schválilo
Ad 5/ Pan starosta seznámil přítomné s projektem „Datové schránky“, který je pro obec 
povinný. Náklady na tento projekt budou asi 68 500,- Kč. Obec obdrží dotaci ve výši 85%, 
účast obce bude činit 15% z této částky
Zastupitelstvo obce hlasování odsouhlasilo zavedení DS.
Ad 6/  Pan  starosta předložil projekt tří cest, které již schválil „Sbor zástupců KPÚ“ a 
Pozemkový úřad zadal vypracování těchto projektů. Jedná se o cestu z Dlouhého na hranice 
katastru s Radešínskou Svratkou, z Dlouhého na hranice s obcí Branišova u vjezdu na státní 
silnici směr Dolní Rožínka, a cesta do Čekánovce, která se všem jeví jako nejvyužívanější, 
mimo jiné se po její části jezdí k vodojemu a vrtu. Zastupitelstvo obce projekty hlasováním 
schválilo.



Ad 7/ Pan starosta oznámil přítomným, že výtěžek sbírky na postižené povodněmi, který činil 
17 000,- Kč a byl společně s příspěvkem obce ve výši 10 000,- Kč  předán Okresní charitě ve 
Žďáru nad Sázavou a jejím prostřednictvím pak rodině Maděrových z Věchňova. 
Dále pan starosta tlumočil poděkování od postižené rodiny, paní Maděrová osobně přišla na 
OÚ  v Dlouhém poděkovat a poprosila pana starostu, aby tento dík tlumočil všem občanům.
 Paní Krčálová poslala dopis se žádostí, aby cesta, která vede od její usedlosti směrem k cestě 
k „Chocholáči“  mezi novým rybníkem  a stavením č. 12 zůstala v majetku obce a byla 
uváděna jako přístupová cesta k č.p. 13.
Dále pan starosta požádal zastupitelstvo o souhlas s přispěním na oplocení jejího pozemku 
směrem k budoucímu hřišti . ten. kurtu. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo oba návrhy.
Ad 8/Rybní „Halíř“ je před dokončením, stanoví Pozemkový úřad.
ad 9/ V obecním lese byly vytěženy stromy napadené kůrovcem,objem těžby činí 5,20 m3 
kulatiny, 1,20 m3 surové kmeny 0,20 špalky. Dřevo odkoupil pan Potocký. Dále pan starosta 
sdělil, že lesní hospodář není spokojen s tím, jak není uklizeno dřevo po těžbě. Pokud nedojde 
k nápravě, obec nechá tyto větve zpracovat drtičem firmou Ptáček z Nové Vsi. Zastupitelstvo 
obce hlasováním schválilo návrh pana starosty a postup při hospodaření v lese.
Ad 10/ Obec nechala ošetřit stromy  - kaštany a lípy. Původně bylo plánováno, že bude žádat 
o dotace. Vzhledem k tomu, že žádost o dotace by byla složitá a možná ani nevýhodná, navrhl 
pan starosta zaplatit ošetření z obecního rozpočtu celé. Zastupitelstvo po uvážení hlasováním 
schválilo návrh pana starosty.
Ad 11/ Pan starosta přečetl navržená rozpočtová opatření od paní účetní:datové schránky, 
volby do EP,ošetření stromů, zastupitelstvo obce hlasováním souhlasí s předloženými 
rozpočtovými opatřeními.
Ad 12/ Pan Bašta, majitel usedlosti č. 30 v Dlouhém přišel na Obecní úřad s návrhem na 
směnu pozemků, které odkoupil od pana Bureše. Jedná se pozemky prac.p.č 91/7., které 
sousedí s hrází zamýšleného rybníka  „Na Podvesnicích“. Navrhuje pozemek prac.p.č. 1/91 v 
Čekánovci. Zastupitelstvo obce hlasováním souhlasí s provedenou změnou.

• V měsíci srpnu došlo k poškození /pomalování fixou/ zdí, laviček a skel na čekárně u 
autobusové zastávky. Obec tuto událost nahlásila PČR v Novém městě na Moravě.
Viník byl zjištěn, obec nechá čekárnu opravit firmou Renova Rad. Svratka a faktura 
bude předána PČR.

• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo názvosloví místních tratí, která zaslal Katastrální 
úřad Žďár nad Sázavou.

• Obec přispěla částkou 1.000,- Kč na Babybox v Jihlavě. 
• Děti, které vystupovaly na vánočních besídkách a malí hasiči pojedou na zájezd. Obec 

jim zaplatí autobus.
• Lesní cesty – v současné době ještě není podepsaný dodatek smlouvy s SZIF. Obec 

bude vyzvána k podepsání dodatku a potom se začne s rekonstrukcí.
• Pan starosta předložil projekt „Interakční projekt Háje“ pana Krejska. Jde o výstavbu 

rybníka „Na Lůžích“, 
• Pan starosta požádal o souhlas zastupitelstva na vypracování žádosti projektu na 

rybník „Na Podvesnicích“, aby bylo možno v případě dostatku finančních prostředků 
tento rybníka začít co nejdříve budovat. Projekt vypracuje Ing. Beneš z Brna.

• Do konce měsíce září má být částečně vyřešen problém na který upozornili vlastníci 
pozemků v severní části obce pan Hudec, Pavlovský a Karásek, který spočívá v tom, 
že voda při deštích škodí na pozemcích občanů v této části obce. Nejedná se pouze o 
vyjmenované občany. 

• Po rozhovoru s panem Šoustarem č. 84, pan starosta seznámil přítomné s tím, že došlo 
ke zlepšení situace s podmáčením domu po vyčištění kanálu.

Ad 13/ Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.




