
Č.j. 1009

Zápis ze      zasedání zastupitelstva obce  
 konaného dne 17.12. 2009

Přítomni:  Balabánová Danuše, Ing. Cikryt Jiří, Čuhel Martin, Karásek Jaromír, 
Tulis Josef, Tulis Pavel, Šoustar Vladimír
Omluveni: Badalíková Tereza, Smetana Luboš.
Občané:  Zahrádka Jaromír, Krejsek Jan, Krejsek Blahoslav, Musil Pavel, Holý 
Petr, Ing. Pejchal Pavel,Stupka Vladimír, Janíček Rudolf, Ing. Řehoř Jan.
Ověřovatelé zápisu: Tulis Josef, Balabánová Danuše

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočtové provizorium v roce 2010
4. Rozpočtové opatření
5. POV-dotace na rok 2010
6. Volba inventurní komise
7. Schválení dodatku o pronájmu a provozování plynárenského zařízení
8. Zhodnocení roku
9. Různé
10. Závěr 

Ad 1/  Pan starosta přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem, který 
zastupitelstvo obce hlasováním schválilo.
Ad 2/  Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Balabánovou Danuši a pana Tulise 
Josefa.. Oba jmenovaní byli hlasováním určeni ověřovateli zápisu. 
ad 3/ Vzhledem k tomu, že nebyly podány podklady na sestavování rozpočtu, pan starosta 
oznámil zastupitelům obce, že obec bude nucena hospodařit podle rozpočtového 
provizoria, tj. Podle rozpočtu z roku 2009 do té doby, než budou známa pravidla pro 
sestavení rozpočtu a sestaven rozpočet nový na rok 2010. Zastupitelé obce toto 
rozpočtové provizorium schválili jednoznačně.
Ad 4/ Pan starosta seznámil členy zastupitelstva s předloženými rozpočtovými opatřeními, 
která předložila účetní obce. Všichni zastupitelé obce tato rozpočtová opatření schválili..
Ad 5/ Zastupitelstvo obce se jednoznačně hlasováním odsouhlasilo dobudování pódia a 
zateplení stropu nad ním v KD z POV. 
Ad 6/ Zastupitelstvo obce hlasováním určilo složení Inventurní komise:
předseda: Tulis Josef
členové: Ing. Jiří Cikryt
                       Martin Čuhel.
Ad 7/ Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo „Dodatek o pronájmu a provozování 
plynárenského zařízení v obci Dlouhé“. Výnos z tohoto pronájmu činí 11.000,- Kč ročně.
Ad 8/  Pan starosta přečetl zprávu o hospodaření v roce 2009. Všichni členové 
zastupitelstva zprávu hlasováním schválili.
ad 9/ Pan starosta předložil zastupitelstvu obce „Poděkování za dar“ od stacionáře 
Zdislava v Novém Městě na Moravě.

• Členové zastupitelstva byli seznámeni s jednáním mezi pracovníky Geodezie Brno 
se zástupci obce a panem Fialou ze Žďáru nad Sázavou, které se týkalo cesty v 
jeho lese v lokalitě „Babáky“.Cesta vede středem jeho lesa. Zastupitelstvo obce 
bude hledat schůdnou verzi nápravy této věci.



• Pan Holcman z Radešínské Svratky se ústně informoval o možnost směny, popř 
odkupu obecních pozemků u hájenky „Na Zátokách“. Toto bude řešeno,až podá 
písemnou žádost.

• Zastupitelstvo obce projednalo návrh pana Jana Tulise z Branišova o výši 
nájemného za pozemky, které užívá. Zastupitelstvo určilo nájemné ve výši 1.000,- 
Kč/ha za rok.

• Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo „Dodatek ke smlouvě  na odvoz a uložení 
odpadu na rok 2010“, který navrhly TS města Bystřice nad Pernštejnem.

• Pan Ing. Jiří Cikryt se ptal, zda a kdy OÚ vydal povolení ke kácení dřevin mimo les. 
Pan starosta informoval, že bylo vydáno povolení SÚS a to 23.9.2009.

ad 10/ / Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání rozpustil.


