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Č. j. 02/11                      Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 14. 4. 2011 
 

Přítomni členové ZO: Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Libor, Janíček Rudolf, Karásek 

Jaromír, Krejsek Jan, Tulis Pavel 

Omluven: Tulis Josef 

Přítomní občané: Ing. Křivánek Martin, Musil Pavel, Zahrádka Jaromír ml., Křivánek Zdeněk, Ing. 

Pohanková Květoslava, Ing. Mgr. Pavel Pejchal. 

Ověřovatelé zápisu: Bureš Luboš, Hubl Jiří 

Zapisovatel:  Karásek Jaromír 

Navržený program: 
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 

5. Souhlas ZO se stavbou rodinného domu na parc. Č. 437/1 

6. Záměr obce – směna pozemků 

7. Seznámení s dopisem ZŠ v Bobrové 

8. Zpráva o hospodaření v obecním lese 

      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: Jednohlasně byl schválen program zasedání.  

2) Volba ověřovatelů 

Pan Karásek Jaromír navrhl za ověřovatele zápisu pány Bureše Luboše a Hubla Jiřího. Oba 

jmenovaní byli jednohlasně schváleni. 

3) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 

Pan starosta Pavel Tulis seznámil všechny se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2010. Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo předloţenou zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2010 – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky 

Usnesení k bodu č. 3: Zpráva o kontrole hospodaření obce na rok 20101 byla schválena 

jednohlasně. 
4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2010 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo závěrečný účet za rok 2010 bez výhrad, nebyly zjištěny 

chyby ani nedostatky  

Usnesení k bodu 4: Byl jednohlasně schválen závěrečný účet obce za rok 2010 

5) Souhlas ZO se stavbou rodinného domu na p. č. 437/. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou rodinného domku pana Jiřího Šrámka na p. č. 437/1. 

Usnesení k bodu 5: Byl jednohlasně schválen souhlas se stavbou rod. Domku na p. č. 437/1. 

6) Záměr obce – směna pozemků 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, ţe ke směně zatím nedojde, lze se k věci vrátit. 

Usnesení k bodu č. 6: Odloženo schválení záměru obce. 

7) Seznámení s dopisem ZŠ v Bobrové  

Ţákyně Lucie Smetanové zaslala prostřednictvím ZŠ v Bobrové dopis, ve kterém v rámci programu 

„Občan, kde se snaţím zapojit do chodu obce“, ţádá obec o osvětlení poţární nádrţe za účelem 

bruslení.  

Pan starosta seznámil zastupitelstvo s vyjádřením Odboru dozoru MV, pracoviště Jihlava s tím, ţe 

poţární nádrţ je projektována pro účely poţární ochrany. Uţívání nádrţe k jiným účelům by musel 

být vypracován projekt pro jiné účely, provozní řád a zodpovědná osoba. Vzhledem k tomu, ţe 

uţívání poţární nádrţe k bruslení je velice nebezpečné, při prolomení ledu je hloubka přes 2 metry, 

by mohlo dojít k utonutí. Bylo rozhodnuto, že budou z kaţdé strany, kde jsou schody upevněny 
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cedule“ Vstup na vlastní nebezpečí“ a budou na to upozorněni všichni občané prostřednictvím 

místního rozhlasu. 

Usnesení k bodu 7 : Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.  

8) Zpráva o hospodaření v obecním lese 

Pan starosta Tulis podal zprávu o hospodaření v obecním lese. Byla provedena těţba, bylo vytěţeno 

celkem 283,34 m3 dřeva, z toho: 

 Prodej firma FORST - Potocký 

 144,64 m3 kulatina v ceně   1900,- Kč/m3 

 27,88 m3 borovice v ceně   1250,- Kč/m3 

 47,47 m3 surové kmeny v ceně  800,- Kč/m3 

 40,95 m3 vláknina v ceně   700,- Kč/m3 

 12,37 m3 kulatiny prodáno panu Sáblíkovi z Petrovic v ceně, kterou platí obci pan Potocký. 

Obec si pro vlastní potřebu – na opravu školy ponechá 10,03 m3. 

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo postup. 

Pracovníci obce vysazují nové stromky, celkem cca 900 ks, hotovo je jiţ cca 600 ks. 

Usnesení k bodu č. 8: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav v hospodaření v obecním lese. 

9) Různé 

 Zastupitelstvo souhlasí s pouţíváním silničního motorového vozidlo k vykonávání pracovních 

cest starosty, místostarosty a účetní vlastními motorovými vozidly s náhradou dle vyhlášky 

MPSV č. 377/2010 Sb. 

 Pan Jan krejsek poloţil otázku, zda by nebylo dobré osadit p. č 2015 u hájenky „Na Zátokách“ 

Vzhledem k tomu, ţe je k takovéto akci potřebné řízení, prozatím se sázet nebude.  

 VPP – podána ţádost na dvě osoby, prozatím bylo schváleno ÚP jedno místo, dále se bude čekat 

aţ ÚP obdrţí další  prostředky na další místa VPP. 

Byl přijat pan Řehoř Bohumil 

 Byla schválena rozpočtová opatření. 1 a č. 2, která předloţila účetní prostřednictvím pana 

starosty. 

 POV – schválena dotace ve výši 111 000,- Kč na opravu školy. 

 Poldr v severovýchodní části obce – byla podána ţádost na PÚ o vypracování studie a na projekt. 

 Ing. Cikryt navrhuje opravit nátěr zábradlí u nádrţe na návsi 

Upozornil znovu na poničenou cestu v obecním lese, navrhuje nechat vyhlásit v sousedních 

vesnicích 

Pan Bureš podal dotaz, zda by nebylo moţné dětské hřiště za Jednotou sekat alespoň 1x týdně, 

pracovníci obce budou na toto upozorněni. 

Podal návrh na opravu plotu u hřiště, který je opět poškozen, zda by nebylo vhodné odmontovat 

rámové pletivo a vyrobit plot laťový, ve vši cca 1,20 m 

Dále navrhuje, aby před obecním úřadem byl zbudován stojan na kola, zeď je jiţ poškozena. 

 Pan Rudolf Janíček vznesl návrh, aby se pod transformátorem u č. p. 34 sekala tráva častěji, 

jinak dochází k zarůstání plochy a kazí vzhled celé návsi. 

Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo obce všechna upozornění vzalo na vědomí a věci budou 

opraveny a sekání trávy zajištěno, dále jednohlasně schválilo používání silničních motorových 

vozidel pro vykonávání pracovních cest starosty, místostarosty a účetní. 

10) Závěr  

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 

 
Zapsal: Karásek Jaromír ……………………. 

 

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

 

   Hubl Jiří ……………………… 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 


