
Č. j. 0410

Zápis ze      zasedání zastupitelstva obce  
konaného dne 19. 8. 2010

Přítomni  zastupitelé  obce:  Balabánová  Danuše,  Ing.  Cikryt   Jiří,  Čuhel  Martin,  Karásek 
Jaromír, Tulis Pavel, Tulis Josef, Smetana Luboš, Šoustar Vladimír.
Omluveni:  Badalíková Tereza. 
Přítomni občané: Musil Jaroslav, Pejchal Pavel, Janíček Rudolf. 
Ověřovatelé zápisu: Balabánová Danuše, Karásek Jaromír.

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Komunální volby 2010
4. Bezúplatný převod rybníka Halíř
5. Kolaudace lesních cest
6. Smlouva Tulis Branišov
7. Smlouva o právu přeložení dešťové kanalizace
8. Žádost o směnu pozemku – Mgr. Ing. Pavel Pejchal
9. Informace o průběhu požadavku nakladatelství GARN
10. Smlouva o zásobovaní obec Račice vodou z obecního vodovodu
11. Příspěvek na pomoc postiženým povodněmi
12. POV zhotovení jeviště v KD – postup prací
13. Veřejně prospěšné práce
14. Rozpočtové opatření
15. Různé
16. Závěr

Ad 1/ +  Ad 2/ Pan starosta přivítal všechny přítomné a na ověřovatele zápisu navrhl paní 
Balabánovou Danuši a Jaromíra Karáska. Oba jmenovaní byli hlasováním určeni ověřovateli 
zápisu.
Ad 3/ Pan starosta podal informaci o přípravě a konání voleb do zastupitelstva obce, které se 
konají 15. a 16. 10. 2010.
Ad  4/  Zastupitelstvo  obce  jednohlasně  schválilo  bezúplatný  převod  rybníka  „Halíř“  do 
majetku obce.
Ad 5/ 20.6.2010 proběhla kolaudace lesních cest.  
ad 6/ Pan Jan Tulis z Branišova při jednání se stavebním úřadem Nové Město na Moravě 
souhlasí s tím, že se bude v případě potřeby podílet na údržbě cesty k zimovišti. Dodatečně 
bude podloženo smlouvou. Zastupitele obce jednohlasně hlasováním schválili.
Ad7/ Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo hlasováním předloženou smlouvu mezi obcí 
Dlouhé a panem Michalem Zafírelisem z Brna o právu přeložení dešťové kanalizace na p. č. 
221 v k. ú. Dlouhé, která je jeho vlastnictvím. Zastupitelstvo obce jednohlasně hlasováním 
schválilo smlouvu.
  Ad 8/ Pan Mgr. Ing. Pavel Pejchal podal žádost o odkup lesního pozemku p. č. 2659 o 
celkové  výměře  5329 m2 v k.  ú.  Dlouhé na  Moravě.  Kupní  cenu  navrhuje  stanovit  dle 



znaleckého posudku, který uhradí on. Jako protihodnotu k tomuto prodeji nabízí k prodeji do 
obecního majetku část pozemku: ostatní plocha p. č. 407, ostatní plocha p. č. 408 pro účely 
vybudování obecní cesty. Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit tento bod na příští jednání 
ZO s tím, že se stav prošetří na místě samém. 
ad 9/ Starosta seznámil zastupitele s pokračováním kauzy ohledně porušování autorských 
práv ke knihám, které obec vydala v letech 2001 a 2007, ze strany MUDr. Petra Stehlíka. 
Starosta řekl, že na první dopis, který obec napsala panu Stehlíkovi a ve kterém starosta 
vyjádřil  svůj  názor,  že  jsme  se  žádného  porušení  autorských  práv  nedopustili  a  kterým 
nikterak  pan  Stehlík  neprokazuje  vlastnictví  autorských práv,  následoval  druhý dopis  od 
MUDr. Petra Stehlíka. V tomto druhém dopise se opět pan Stehlík domáhá zaplacení, avšak 
předchozí faktury, které vystavil na jednotlivé občany stornoval a vystavil novou fakturu na 
částku 150.000,- Kč + DPH 10 %, celkem tedy 165.000,- Kč, na obec. Opět ale nedoložil, že 
příslušná autorská práva vlastní. Obec se následně po této korespondenci obrátila o právní 
pomoc na JUDr. Rožnovskou, která po našem objasnění celé kauzy neshledala důvod, proč 
pan Stehlík na naši obec takto útočí, načež slušně odpověděla za nás panu Stehlíkovi, že 
nevidí důvod, proč po naší obci žádá příslušnou sumu. Navíc obec dostala od Muzejní a 
vlastivědné společnosti v Brně vyjádření, že obec nic neporušila a že vlastníky autorských 
práv je tato společnost. 
Následoval další dopis od MUDr. Stehlíka paní JUDr. Rožnovské, ve které opět útočí, nyní 
nejen na obec, ale i na JUDr. Rožnovskou a Vlastivědnou a muzejní společnost, ale opět 
nedoložil,  že  by nějaká  práva  vlastnil.  Závěrem dopisu  píše,  že  podává  na  obec  trestní 
oznámení. Dne 18. 8. 2010 navštívil obec vyšetřovatel kriminální policie ČR, aby prošetřil 
tuto záležitost, kde mu starosta, místostarosta a účetní podali informace na jeho dotazy. Dále 
informoval zastupitele, že předal vyšetřovateli veškerou dokumentaci o způsobu nabytí textu 
do  knih.  Veškerá  korespondence  byla  na  zastupitelstvu  přečtena  a  dána  k  nahlédnutí. 
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo postup pana starosty. 
ad 10/  Pan starosta předložil smlouvu o dodávce vody obci Račice, tuto smlouvu přečetl. 
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo všemi hlasy pro, tuto smlouvu.
ad  11/  Zastupitelstvo  obce  hlasováním  schválilo  příspěvek  postižených  povodněmi 
v Severních  Čechách  ve  výši  10  000,-  Kč,  který  bude  poukázán  na  účet  některé 
z humanitárních organizací ČR.
ad 12/ Obec již obdržela dotaci na zhotovení jeviště v KD ve výši 105 000,- Kč. Akce by 
měla být dokončena do poloviny listopadu 2010.
ad 13/ Obec přijala na VPP paní Ilonu Šoustarovou na dobu 2 měsíce. Úřad práce přispěje 
měsíčně 10 800,- Kč.
ad  14/  Zastupitelstvo  obce  jednohlasně  schválilo  hlasováním  předložená  rozpočtová 
opatření.
Záměr obce, odkup pozemků č. 223 a 220. 
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo vyhlášený záměr obce o odkup pozemků p. č. 223 
o výměře 13 m2 – jiná plocha, vlastník Vondruška Jindřich, Dlouhé 60 a p. č. 220 výměra 
156 m2 – jiná plocha, vlastník Stupková Jitka, Dlouhé 58 a Sýkorová Renata, Olšinky 25.   
ad 15/ Pan Janíček Rudolf upozornil na rozbitý rošt, který se nachází na kanalizaci pod č. 
34. Tento rošt bude opraven a připevněn, aby nemohl vypadávat.
ad 16/ Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


