
Č.j. 0110

Zápis ze      zasedání zastupitelstva obce  
 konaného dne 18.2.2010

Přítomni:  Badalíková Tereza, Balabánová Danuše,  Čuhel Martin, Karásek 
Jaromír, Tulis Josef, Tulis Pavel, Smetana Luboš. Šoustar Vladimír
Omluveni:  Ing. Cikryt Jiří,
Občané:   Krejsek Jan, Musil Pavel,  Ing. Pejchal Pavel, J Ing. Řehoř Jan, Hubl 
Jiří, Hlavatý Josef.
Ověřovatelé zápisu: Badalíková Tereza, Karásek Jaromír

Program:

1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2010
4. Informace o podaných žádostí pro získání dotací
5. Zpracování majetkové a provozní  evidence vodovodu a kanalizace
6. Oprava lesní cesty
7. Neinvestiční náklady na  žáky ZŠ
8. Volba přísedícího u Okresního soudu
9. Sbírka použitého  ošacení – Diakonie Broumov
10.Různé
11.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 Badalíkovou Terezu a pana Karáska 
Jaromíra. Oba jmenovaní byli hlasováním určeni ověřovateli zápisu. 
ad 3/ Pan starosta vyzval všechny členy zastupitelstva obce, aby se vyjádřili k rozpočtu na 
rok 2010, jehož tiskopis všichni obdrželi. Rozpočet je stavěn jako přebytkový, ale zbytek 
finančních prostředků bude použito na splátku Bezúročné půjčky na vodovod a půjčku na 
rekonstrukci KD. Všichni členové zastupitelstva obce navržený rozpočet na rok 2010 
hlasováním schválili.
Ad 4/ Pan starosta seznámil všechny o podání žádostí pro získání dotací z POV na 
dobudování podia a zateplení stropu nad pódiem v KD a „Zkvalitnění života na venkově – 
obec Dlouhé“.Všichni zastupitelé obce tento postup hlasováním schválili.
Ad 5/ Pan starosta informoval o Zpracování majetkové a provozní evidence vodovodu a 
kanalizace. Zpracoval pan Staněk z Krásněvsi. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo 
hlasováním toto zpracování.
Ad 6/ Pan starosta informoval zastupitelstvo obce, že obec obdrží finance na opravu cest v 
obecním lese tak, že se nebude odvádět DPH, spoluúčast obce je 20%. 
Ad 7/ Pan starosta informoval zastupitelstvo obce o jednání na MěÚ Nové Město na 
Moravě, které se týkalo neinvestičních nákladů na děti navštěvující ZŠ v Novém Městě na 
Mor. Cena na jednoho žáka 9000,- Kč. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo.
Ad 8/  Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo za přísedícího u Okresního soudu ve Žďáru 
nad Sázavou paní Marii Pejchalovou, Dlouhé č. 9 .
ad 9/ Pan starosta seznámil zastupitele obce, že kolem 20.3.2010 proběhne sbírka starého 
ošacení ve spolupráci s Diakonií Broumov. Všichni občané budou  včas seznámeni    
s termínem a podmínkami. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo.



Ad 10/  
• Vánoční výzdoba na autobusové čekárně byla zničena tak, že někdo rozřezal kabel 

od osvětlení na několik dílů. 
• Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo nového velitele sboru SDH a zásahové 

jednotky - Janíčka Rudolfa mladšího.
• Pan Ing. Řehoř Jan seznámil zastupitele se složením výboru SDH Dlouhé:
• Složení současného výboru:

Starosta: Hlavatý Josef
Místostarosta: Řehoř Jan st.
Velitel sboru: Janíček Rudolf
Zástupce velitele sboru: Řehoř Petr ml.
Hospodář: Badalík Jaroslav
Strojník č.1: Balabán Petr
Strojník č. 2: Tulis Josef, č. 81
Strojník č. 3: Křivánek Zdeněk
Preventista: Vondruška Jindřich ml.
Člen okrskového výboru. Petera Roman
Velitel malých hasičů: Hubl Jiří

Smetana Luboš
Řehoř Jan ml.

• Pan Tulis Josef podal dotaz, zda by nebylo vhodné v šatně KD položit na 
podlahu  koberec  –  průmyslový,  a  dále  kolem  stěny  u  schodů  vyrobit 
„soklíky“ na ochranu vedení vody od topení a zateplení stropu nad jevištěm. 
Zateplení stropu je součástí žádosti z POV na výrobu pódia, ostatní bude 
záležet na finančních prostředcích.  Zastupitelstvo obce hlasování schválilo 
tuto úpravu.

• Starosta SDH pan Hlavatý podal dotaz, proč je snížen příspěvek pro hasiče. 
Pan  starosta  obce  odpověděl,  že  v  případě  potřeby  může  být  příspěvek 
navýšen.

• Dále pan Hlavatý upozornil na vytékající a namrzající vodu z cesty z „Hájů“ 
u  č.  83.  Toto  bude  řešeno  plánovaným  kanálem,  jehož  realizace  je 
plánovaná na některý z následujících roků.

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


