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Č. j. 01/11 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 17. 2. 2011 
 

 

Přítomni 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, Křivánek Martin, Musil Pavel, Ing. Květoslava Pohanková, Zahrádka 

Jaromír. 

Ověřovatelé zápisu: Janíček Libor, Tulis Josef 

 

Zapisovatel:  Karásek Jaromír 

 

 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení návrhu rozpočtu na rok 2011 

4. Pracovní smlouva – účetní 

5. POV- oprava střechy ve škole 

6. Oprava čerpadla – vodovod 

7. Zkvalitnění ţivota na venkově – postup ţádosti o dotace 

8. Ţádost o příspěvek Zdravotnické záchr. sluţby 

      9.  Různé 

     10. Závěr 

 

 

1) Zahájení 

Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce. 

Poté přečetl navrţený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně hlasováním schválilo. 

Usnesení k bodu č. 1: Byl schválen program zasedání.  

 

2) Volba ověřovatelů 

Pan Tulis Pavel navrhl pana Janíčka Libora a Tulise Josefa. Oba jmenovaní byli jednohlasně 

schváleni. 

 

3) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2011 

Pan starosta Pavel Tulis přečetl návrh rozpočtu na rok 2011, který všichni zastupitelé obdrţeli 

předem a byl vyvěšen na úřední desce OÚ. Návrh rozpočtu byl jednohlasně hlasováním schválen. 

Usnesení k bodu č. 3: Byl schválen rozpočet hospodaření obce na rok 2011. 

 

 

4) Pracovní smlouva účetní. 

Zastupitelstvo obce projednalo pracovní smlouvu účetní.  

Vzhledem k tomu ţe paní Tulisové končí koncem května rodičovská dovolená, poţádala o 

vyjádření obce k úpravě pracovního poměru jako účetní. Pokud by se vrátila zpět do Radešínské 

Svratky, tak uţ by nemohla vykonávat funkci účetní i pro obec Dlouhé a to z důvodů náročnosti 

přibývajících účetních a administrativních prací. Starosta tuto situaci s paní Tulisovou projednal a 
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předběţně se dohodli na zkrácený pracovní úvazek cca 5 hodin denně, tj. 25 hodin týdně od měsíce 

června. Podle zákona o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě plyne zařazení do 9 

tarifní třídy, a protoţe má paní Tulisová víc jak 12 roků v oboru plyne z toho 7. platový stupeň. 

Minimální tarifní mzda při 40 hodinovém týdenním pracovním úvazku by byla 17.700,- Kč, tj. 

111,- Kč /hod. Návrh zkráceného prac. úvazku je 25 hodin týdně, tj. cca 100 hodin měsíčně za 

12.000,-Kč (11063,- Kč základní tarif 937,- Kč osobní ohodnocení). Práci by nadále mohla 

převáţně vykonávat doma a od měsíce září stanovit cca 2 dny v týdnu, kdy by byla na obecním 

úřadě. Pokud dojde ke schválení dohody zastupitelstvem obce a paní Tulisová nastoupí na tento 

úvazek, plat starosty a místostarosty se sníţí u kaţdého o 2.000,- Kč měsíčně. Pokud bude i nadále 

přibývat administrativních prací, pak by se mohl úvazek rozšířit z 5 na 6 hodin denně. Paní 

Tulisová si bude shánět ještě jeden kratší pracovní úvazek.  

K tomuto návrhu vznesl připomínku pan Jiří Hubl, který nesouhlasil s tím, aby účetní vykonávala 

práci doma, s tím, ţe za dohodnutou odměnu by měla práci vykonávat přímo v kanceláři na 

obecním úřadě, kde by měla být k dispozici občanům, a ţe by měla vykonávat pouze práci účetní a 

plnit úkoly zadané zastupitelstvem obce. K tomu oponoval Ing. Jiří Cikryt, který nevidí problém 

s prací účetní z domova a s docházením na obecní úřad v určité hodiny. Dále konstatoval, ţe se 

účastní inventarizací majetku a kontrol finančního výboru a ví, ţe pani Tulisová pracuje dobře a 

spolehlivě. Navíc také starosta informoval, ţe pani Tulisová pouze neúčtuje, ale dělá veškerou 

administrativní práci, vede elektronickou spisovou sluţbu, mzdovou agendu, sepisuje kupní 

smlouvy, provádí vypořádání dotací, vyúčtovává vodné a místní poplatky, spolu vede evidenci 

obyvatel a ţe vţdy měla vše v pořádku.  

Závěrem zastupitelstvo hlasováním 6 pro, 3 se zdrţeli, schválili změnu pracovní smlouvy z dohody 

o pracovní činnosti na pracovní smlouvu se zkráceným pracovním úvazkem, viz výše.  

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru 6 pro, 3 se zdrţelo, odsouhlasilo plat účetní. 

 

Usnesení k bodu č. 4:  

Byla schválena pracovní smlouva účetní: 

Podle zákona o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě plyne zařazení do 9 

tarifní třídy, a protože má paní Tulisová víc jak 12 roků v oboru plyne z toho 7. platový 

stupeň. Minimální tarifní mzda při 40 hodinovém týdenním pracovním úvazku by byla 

17.700,- Kč, tj. 111,- Kč /hod. Návrh zkráceného prac. úvazku je 25 hodin týdně, tj. cca 100 

hodin měsíčně za 12.000,-Kč (11063,- Kč základní tarif 937,- Kč osobní ohodnocení). Práci by 

nadále mohla převážně vykonávat doma a od měsíce září stanovit cca 2 dny v týdnu, kdy by 

byla na obecním úřadě. 

Plat starosty a místostarosty se sníží u každého o 2.000,- Kč měsíčně. 

Pokud bude i nadále přibývat administrativních prací, pak by se mohl úvazek rozšířit z 5 na 6 

hodin denně. 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru 6 pro, 3 se zdrželo, odsouhlasilo uzavření pracovní 

smlouvy s účetní a její plat. 

 

 

5) POV – oprava střechy ve škole 

Po prohlídce krovu střechy panem Polnickým z Nové Vsi, který uznal krov aţ na dvě výjimky za 

dobrý, zástupce pokrývačské firmy Svoboda z Pohledce spočítal přibliţně plochu – 363 m2 a navrhl 

předběţnou cenu za krytinu, poloţení, střešní okna, vše za 270 000,- Kč včetně DPH. Na tuto 

částku bude uzavřena smlouva o dílo. Případné vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě. 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru 8 pro, 1 se zdrţel, schválilo navrhovanou cenu a postup 

práce. 

Usnesení k bodu č. 5: Schválena předběžná cena za pokrytí střechy v poměru hlasování 8 pro, 

1 se zdržel. 
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6) Čerpadlo. 

Firma „Pumpa“ Brno opravila čerpadlo. Celková cena za opravu, včetně přívodního kabelu v délce 

cca 35m činí 9454,- Kč vč. DPH. 

Na hlásiči poruch ve vodojemu a u vrtu se vyskytla porucha, kterou není moţno odstranit. K tomuto 

typu se jiţ nedá sehnat náhradní díl a jiné podobné zařízení má na stejné frekvenci malý dosah a 

nepřenáší signál do hlásiče poruch. Proto bylo navrţeno zařízení se SIM kartou a poruchy jsou 

hlášeny formou SMS na telefon starosty. 

Za SIM kartu se neplatí ţádný paušál, jenom za kaţdou odeslanou SMS se platí 1,50 Kč. Celé 

zařízení stálo  13.548,-  Kč. 

Usnesení k bodu č. 6: Opraveno čerpadlo k obecnímu vodovodu. Zastupitelstvo obce 

jednohlasným hlasováním schválilo postup při opravě hlásiče poruch. 

 

7) Zkvalitnění života na venkově 
Vzhledem k tomu, ţe v měsíci únoru nebylo vyhlášeno další kolo k přijímání ţádostí o dotace z POV přes 

SZIF,nemohla být opakovaně podaná ţádost na akci „Zkvalitnění ţivota na venkově“. Z neurčitých zpráv má 

být nový termín na podání ţádosti v měsíci říjnu 2011.  Zastupitelstvo bere na vědomí. 

 Usnesení k bodu č. 7: Žádost bude znovu podána v nejbližším možném termínu, to je asi 

v měsíci říjnu 2011. 
 

8) Žádost o příspěvek Zdravotnické záchranné službě 

Pan starosta Tulis přečetl ţádost ZZS o poskytnutí daru na zakoupení pomůcky? Pro výjezdové 

vozy ZS.  

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo příspěvek ve výši 5367,. Kč. 

Usnesení k bodu č. 8: Schválen příspěvek pro ZZS všemi hlasy. 

 

9) Různé 

 Místostarosta poţádal o moţnost pouţívání vlastního mobilního telefonu se sim kartou, 

kterou si pořídí na vlastní náklady, hovorné bude platit obec. 

Ţádost byla jednohlasně schválena. 

 Občané upozornili, ţe je třeba prořezat stromy okolo obecních cest, protoţe dochází ke 

škodám na vozidlech hospodařících občanů a ZD Proagro. 

 Pan Pejchal Pavel podal ţádost o směnu části pozemku p. č. 408 za les pod rybníkem 

„Polňák“.  Obec by odkoupila výše zmińovanou parcelu, pan Pejchal by odkoupil les. Bude 

vyhlášen záměr obce na tuto směnu, hlasovat o tomto záměru se bude hlasovat na příštím 

zasedání zastupitelstva obce. 

 Pan starosta přečetl text petice některých občanů Nového Města na Moravě za zachování 

osmiletého gymnázia, kterému hrozí zrušení. Tím by nadaní ţáci byli nuceni navštěvovat ZŠ 

aţ do 9. Ročníku a poté by nastupovali na čtyřleté gymnázium. V kanceláři OÚ jsou 

vystaveny archy petice, kde se mohou občané podepisovat. Zveřejněno bude místním 

rozhlasem. 

 Pan Křivánek a pan Bureš a ostatní přítomní občané se ptali pana starosty, zda je počítáno 

s vytvářením nových stavebních míst v Dlouhém. Pan starosta odpověděl, ţe si občané 

stavební místa odkupovali jednotlivě sami a vyplňovali se tak prázdná stavební místa v obci. 

Také vysvětlil, ţe zajišťování stavebních míst centrálně pro náročnost na finančních 

moţnostech, si obec nemohla dovolit. Předně se musel vybudovat obecní vodovod. 

Problémy s pitnou vodou jiţ byly katastrofické. Dále se opravily místní komunikace a 

kulturní dům, provedla plynofikace obce a další. V případě zajištění stavebních míst 

centrálně bychom mohli mít o nějakou stavbu více, ale stávající občané by nás asi 

nepochválili, pokud by nebyl vodovod, cesty, plynofikace a to by mohlo mít daleko větší 

vliv na odchod občanů z obce. Protože se bude budovat cesta „Ze Skalek“ k regulační 
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stanici směrem na Radešínskou Svratku, vznikne prostor, který by se eventuelně po vyřízení 

majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků, to je pan Vojtěch Štěpánek a pan Jiří Šoustar, 

mohlo začít vyřizovat podle finančních moţností obce zařizování ing. Sítí. S výše 

jmenovanými občany se bude předběţně jednat. 

 Občané upozornili, ţe nesvítí některá světla veřejného osvětlení. Pan starosta osloví pana 

Šrámka, který vymění špatná svítidla. 

 Pan Šoustar, pracovník navrhuje, aby vedle poţární věţe na střeše budovy OÚ byl poloţen 

pás plechu místo pálené krytiny, protoţe v zimním období, led tající a padající z poţární 

věţe rozbíjí krytinu. Pan starosta zajistí při opravě střechy s firmou Svoboda. 

 Občané se opakovaně ptali, zda by nemohlo být zbudováno světlo nad poţární nádrţí, aby 

se zde dalo bruslit i ve večerních hodinách. Pan starosta zjistí, jak toto právnicky ošetřit, aby 

v případě prolomení ledu a nebo jiného neštěstí nebyla obec trestána. 

 Pan Krejsek se ptal, zda by nebylo moţné pozemek u hájenky „Na Zátokách“, který obec 

vlastní nebylo vhodné zalesnit.  

 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Tulis Josef ………………… 

 

   Karásek Jaromír ……………………… 

 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 


