
Č. j. 06/10

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 
konaného dne 11. 11. 2010

Přítomni nově zvolení členové ZO:
Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Libor, Janíček Rudolf, Karásek Jaromír, Krejsek 
Jan, Tulis Josef, Tulis Pavel

Přítomní občané: Čuhel Martin, Hlavatý Josef, Ing. Křivánek Martin, Pavlovský Josef, Zahrádka 
Jaromír

Ověřovatelé zápisu: Bureš Luboš, Hubl Jiří

Zapisovatel: Karásek Jaromír

Navržený   program:  
1. Zahájení
2. Složení slibu
3. Schválení programu
4. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zák. obcích) a zapisovatele 
5. Volba starosty a místostarosty

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
b) volba starosty 
c) volba místostarosty

6. Schválení jednacího řádu ZO
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru 
c) Volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 
zákona o obcích)

9. Diskuse 
10. Závěr

1) Zahájení
 Jednání ustavujícího zastupitelstva obce zahájil  odstupující  starosta a zároveň nejstarší zvolený 
člen zastupitelstva obce, pan Tulis Pavel, který přivítal všechny přítomné.  

2) Složení slibu
Pan  Tulis  Pavel  přečetl  slib  člena  zastupitelstva  obce,  po  jeho  přečtení  nově  zvolení  členové 
zastupitelstva  v abecedním  pořadí  přistoupili  k předsedajícímu,  složili  slib  a  ten  stvrdili  svým 
podpisem.

3) Schválení programu
Pan Tulis Pavel přečetl program zasedání, který byl jednohlasně schválen.
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4) Určení ověřovatelů zápisu
Pan Jaromír  Karásek,  kterého určil  pan Tulis  Pavel,  navrhl  na ověřovatele  zápisu pana  Bureše 
Luboše a Hubla Jiřího. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni.

5) Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo obce hlasováním určilo  členy návrhové a mandátové  komise,  kterými  se stali  po 
jednomyslném hlasování pánové Tulis Josef a Janíček Rudolf.
a)  Zastupitelstvo  obce  hlasováním  jednohlasně  určilo,  že  volba  starosty  a  místostarosty  bude 
provedena aklamací – veřejně zvednutím pravé ruky. Volené funkce budou neuvolněné. 
b) Pan Josef Tulis, jako člen návrhové komise se dotázal, zda končící starosta a místostarosta -Tulis 
Pavel a Karásek Jaromír - by funkci znovu přijali. Oba jmenovaní s kandidaturou souhlasili. A na 
dotaz k ostatním zastupitelům, zda by někdo další přijal kandidaturu na starostu a místostarostu, 
nikdo nereagoval.  Proto pan Tulis Josef navrhl k hlasování na post starosty stávajícího starostu, 
pana Tulise Pavla. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 8 pro, nikdo proti, 1 
se zdržel, za starostu obce pro volební období 2010 – 2014, pana Tulise Pavla.
c) Dále se hlasovalo o návrhu na post místostarosty pro volební období 1010 – 2014, kdy jako 
jediný  kandidát  byl  pan  Karásek  Jaromír.  Zastupitelstvo  obce  schválilo hlasováním v poměru 
hlasů 8 pro, nikdo proti, 1 se zdržel, pana Karáska Jaromíra za místostarostu obce pro volební 
období 2010 – 2010.
Závěr: Starostou obce byl zvolen Pavel Tulis, místostarostou Karásek Jaromír.

6) Schválení jednacího řádu
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo předložený nový jednací řád zastupitelstva obce, jehož 
návrh  obdrželi  zastupitelé  s pozvánkou  na  ustavující  jednání  zastupitelstva  obce.  Tímto  se  ruší 
stávající jednací řád ze dne 20. 10. 2006.
Závěr: Nový jednací řád byl jednohlasně schválen, zrušen jednací řád ze dne 20. 10. 2006.

7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru, každý v počtu 
3 členů.
Za předsedu finančního výboru byl zvolen pan Ing. Cikryt Jiří – hlasován 8 pro, 1 se zdržel
Členy finančního výboru se staly paní  Ing. Cikrytová Jana a Pejchalová Marie  – jednohlasně 
schváleno
Za předsedu kontrolního výboru byl zvolen pan Bureš Luboš – hlasování 8 pro, 1 se zdržel
Členy kontrolního výboru se staly paní Ing. Cikrytová Jana a Pejchalová Marie – jednohlasně 
schváleno
Závěr: Schválen finanční a kontrolní výbor obce.

8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo obce schválilo odměny starostovi a místostarostovi, a to v dosavadní výši, která byla 
schválena  na  jednání  zastupitelstva  obce  21.  2.  2008.   Ostatní  členové  zastupitelstva  nebudou 
odměňováni.
Starosta: pevná složka 7.010,- Kč  + 3 (za každých 100 obyvatel) x 1.130,- Kč = 10.400,- Kč
Hlasování: 8 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
 
Místostarosta: pevná složka 5.710,- Kč  + 3 (za každých 100 obyvatel) x 1.130,- Kč = 9.100,- Kč
Hlasování: 8 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
Po úpravě úvazku účetní dojde zčásti ke snížení těchto odměn.
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9) Diskuse
• Legionářská obec zaslala  dopis s tím,  že z naší  obce pocházejí  legionáři:  Brychta  Adolf, 

Hájek Julius, padl 12. 1. 1919, pohřben Kungur), Novák Josef, Pohanka Adolf a Pohanka 
František, bylo by možné vybudovat pamětní desku na jejich počest. Zbudování této desky 
by  ze  3/5  hradila  Československé  obec  Legionářská  a  2/5  obec.  Pan  starosta  navštívil 
nejstaršího občana obce, pana Ježe Františka, který si není jist, že tito lidé by byli občany 
naší obce, proto pan starosta navrhuje tuto věc řádně prošetřit, aby nedošlo k ukvapeným 
jednáním.  Tato celá  věc se  nedá (pořízení,  pamětní  desky)  v žádném případě  dořešit  do 
konce tohoto roku, do kdy je možné čerpat navrhovanou dotaci.
Závěr: Starosta obce zjistí, zda legionáři uvedení v dopise od Legionářské obce opravdu 
pocházejí z naší obce. 

• Starosta  dále  informoval,  že  manželé  Šidlovi,  kteří  bydleli  v bývalé  škole,  se  stěhují  na 
Moravec a budova školy zůstane prázdná. 
Závěr: Do příštího zasedání si členové zastupitelstva obce rozmyslí, zda budova školy bude 
opravena pro potřebu obce, nebo bude prodána.

• Dále starosta informoval, že čerpadlo u vrtu obecního vodovodu ztratilo výkon – nestačilo 
doplnit vodu na noční proud a bylo méně vody ve vodojemu. Obec mělo náhradní čerpadlo, 
které bylo namontováno. Hodinový výkon se zvýšil.
Závěr: Staré čerpadlo se pošle ke generální opravě, a pokud by oprava byla příliš drahá, 
zakoupí se nové, jako rezervní. Zajistí starosta.

• Starosta obce informoval, že se znovu zabýval projektem společenského centra za Pávkovi, 
kdy obec bude znovu žádat v únoru o dotaci. Účetní obce, paní Pavlínou Tulisovou, bylo 
starostovi  navrženo,  zda  by  nebylo  vhodnější  postavit  mezi  obecním  pozemkem  a 
pozemkem  Lucie  Strachoňové  opěrnou  zeď  novou,  než  opravovat  starou.  Byl  požádán 
projektant pan Musil z Luk nad Jihlavou o vypracování projektu na změnu opravy zdi mezi 
č. 11 a uvažovaným hřištěm. Místo stávající zdi se sníží terén ze strany obecního pozemku a 
vybuduje se zeď nová, která bude levnější než oprava stávající zdi.
Závěr: Nákres, který pan Musil vypracoval, zastupitelé obce jednohlasně schválili.

• Vzhledem k tomu,  že stávající  kronikářka paní Šidlová Věra se odstěhovala,  uvolnilo  se 
místo kronikáře. 
Závěr: Zastupitelé mají za úkol vybrat někoho, kdo by mohl tuto práci dělat a měl o ni 
zájem.

• Odchodem manželů  Šidlových se  ve  škole  přestane  topit  a  děti  přijdou o  možnost  hrát 
v zimě stolní tenis v bývalé třídě. 

• Závěr: Po dokončení jeviště v kulturním domě, se pingpongový stůl může přemístit do KD. 
• Dále  starosta  informoval,  že  na  jaře  po  odtání  sněhu,  firma  AQUASYS, spol.  s.r.o.,  ze 

Žďáru nad Sázavou, ještě opraví a utuží povrch na rekonstruovaných lesních cestách. 
Závěr: Zastupitelé berou na vědomí

10) Závěr
 Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsal: Karásek Jaromír      …………………….

Ověřovatelé zápisu: Bureš Luboš   …………………

Hubl Jiří       …………………

Pavel Tulis, starosta………………………….

3


