
Č. j. 0511   Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 20. 10. 2011 
 

Přítomni členové ZO: Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Libor, Krejsek Jan 

Karásek Jaromír, Tulis Pavel, Tulis Josef 

Ing. Hašek – pracovník Pozemkového úřadu ve  Źďáru nad Sázavou 

Ing. Klimentová – Agroprojekt Brno 

Omluven: Janíček Rudolf,  

Přítomní občané: Musil Pavel, Hlavatý Josef, Křivánek Martin, Ing. Pohanková. 

Ověřovatelé zápisu: Bureš Luboš, Hubl Jiří 

Zapisovatel:  Karásek Jaromír 

 

Navrţený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Projednání protipovodňového opatření v SV části obce za účasti zástupců Agroprojektu Brno a 

Pozemkového úřadu Ţďár nad Sázavou 

4. Příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové 

5. Ţádost o finanční příspěvek na Babyboxy 

6. Informace o přípravě na vybudování chodníku od autobusové zastávky k prodejně Jednoty 

7. Cesta Frankfurt 

8. Porušování autorských práv -seznámení s příkazem 

9. Kronikář 

10. Podávání ţádostí o dotace 

11. Veřejně prospěšné práce 

12. Rozpočtové opatření 

13. Hospodaření obce k 30. 9. 2011 

14. Schválení vnitřní směrnice k inventarizaci majetku obce 

15. Ustanovení inventarizační komise 

16. Různé 

17. Závěr  

 

1) Zahájení 

Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce. 

Poté přečetl navrţený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně hlasováním schválilo 8 pro, 0 proti, 0 

se zdrţelo. 

Usnesení k bodu č. 1: Byl schválen program zasedání v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.  

 

2) Volba ověřovatelů 

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

hlasováním schváleni v poměru: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

Usnesení k bodu č. 2: Bureš Luboš a Hubl Jiří byli hlasováním schváleni v poměru: 8 pro, 0 proti, 0 se 

zdrţel. 
 

3) Projednání protipovodňového opatření v SV části obce za účasti zástupců Agroprojektu Brno a 

Pozemkového úřadu Źďár nad Sázavou. 

Pan starosta přivítal pana Ing. Haška z Pozemkového úřadu Ţďár nad Sázavou a paní ing. Klimentovou 

z Agroprojektu Brno. 

Nejprve si vzal slovo pan Ing. Hašek, který seznámil všechny přítomné s účelem tohoto setkání a předal 

slovo paní Ing. Klimentové. Ta seznámila všechny s několika moţnostmi, jak zabránit přívalům vod při 

bouřkách, které škodí občanům ţijícím v SV části obce. 

1. Moţnost vybudovat poldr je velmi nákladné – hráz by měřila na délku cca 150 m, byla by vysoká asi 5 m. 

2. Vybudování kaskády přehráţek, které by splnili stejný účel, jako poldr, ale nevzniklo by nebezpečí při 

nahromadění velkého mnoţství vody, jako v poldru. Takto by byla voda rozloţena do několika přehráţek a 

poté by byla svedena do potrubí. 



Zastupitelstvo obce souhlasí s variantou technických protierozních opatření (přehráţky) a 

jiných technických opatřeních v lokalitě Tratě a Stráţe. Zastupitelstvo souhlasí s pouţitím 

parcely č. 2319, ostatní plocha a 2448, trvalý travní porost pro pouţití k tomuto opatření“. 
Usnesení k bodu č. 3: Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo variantu technických protierozních 

opatření (přehráţky) a jiných technických opatřeních v lokalitě Tratě a Stráţe, dále souhlasí s 

pouţitím parcely č. 2319, ostatní plocha a 2448, trvalý travní porost pro pouţití k tomuto opatření“. 

V poměru: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. 

 

4) Příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové. 

Starostové obcí, které vyuţívají hřbitov v Bobrové byli pozváni na pracovní schůzku, kde, je paní starostka 

Bobrové paní Smaţilové seznámila se skutečností, ţe nájem placený za hrobové místo nestačí na pokrytí 

nákladů spojených s provozem hřbitova. Poţádala o příspěvek na provoz. 

Starostové se dohodli, ţe za kaţdého občana obce bude odveden příspěvek ve výši 20,- Kč kaţdý rok do 

roku 2013, kdy bude upraven nájem tak, aby finanční prostředky stačily na správu hřbitova. 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo navrţenou výši příspěvku v poměru hlasů:8 pro, 0 proti, 0 se 

zdrţelo. 

Usnesení k bodu 4: Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo navrţenou výši příspěvku pro obec 

Bobrová na správu hřbitova ve výši 20,- Kč na osobu v poměru hlasů:8 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo. 

 

5) Ţádost o příspěvek na Babyboxy. 

Dne 2. 9. 2011 došla e-mailem ţádost od občanského sdruţení Babybox ţádost o příspěvek na výrobu 

dalšího babyboxu. 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru 8 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo -  určilo výši příspěvku 1000,- Kč. 

Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo obce schválilo výši příspěvku 1000,- Kč, hlasováním v poměru 8 

pro, 0 proti, 0 se zdrţelo 

  

6) Chodník 

Pozemek u prodejny jednoty je vykoupen od paní Mgr. Skryjové, byl vypracován návrh projektu Ing. Musil. 

Usnesení k bodu č. 6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

 

7) Cesta Frankfurt. 

Pan Jan Tulis z Branišova podal ţádost o vytyčení cesty k pozemkům „U Frankfurtu“ v rámci KPÚ na 

Pozemkový úřad ve Ţďáru nad Sázavou, na nichţ hospodaří. Pan starosta se zúčastnil schůzky, kde pan Ing. 

Jeţ odmítl podepsat protokol. Panu Tulisovi bylo doporučeno, aby si podal ţádost na obecní úřad Dlouhé, 

který tuto ţádost předá na městský úřad v Novém Městě na Moravě, který zahájí řízení. 

Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o ţádosti pana Jana Tulise. 

 

8) Porušení autorských práv – seznámení s příkazem. 

Případ byl ukončen s tím, ţe MěÚ v Novém Městě na Moravě udělil obci pokutu za porušování autorských 

práv a dále obec uhradí náklady řízení. 

Usnesení k bodu č. 8: Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek řešení porušení autorských práv. 

 

9) Kronikář. 

Prozatím se nikomu nepodařilo sehnat kronikáře. 

Usnesení k bodu č. 9: Bylo doporučeno všem zastupitelům obce, aby nadále hledali vhodného a 

ochotného kronikáře. 

  

10) Podání ţádosti o dotace. 

Byla podána ţádost o dotaci na výstavbu „Interakční prvek Podvesnice a do konce měsíce října 2011 bude 

podána ţádost na „Zkvalitnění ţivota – obec Dlouhé“. 

Usnesení k bodu č. 10: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o podání ţádostí. 

 

11) Veřejně prospěšné práce 

Pan Bohumil Řehoř ukončil práci  - odešel do starobního důchodu, od 10. 10. 2011 nastoupila na VPP paní 

Ilona Šoustarová 



Usnesení k bodu č. 11: Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo přijmutí paní Ilony Šoustarové na 

VPP, v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

12) Rozpočtová opatření. 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo předloţená rozpočtová opatření č. 5/2011, v poměru hlasů: 8 pro, 0 

proti, 0 se zdrţel. 

Usnesení k bodu č. 12: Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo předloţená rozpočtová opatření č. 

4/2011, v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. 

 

13) Hospodaření obce. 

Pan starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za tři čtvrtletí roku 2011. 

Usnesení k bodu č. 13: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce 

 
14) Schválení vnitřní směrnice k inventarizaci majetku obce. 

Kaţdému zastupiteli bude předána tato směrnice k prostudování. Na příštím zasedání zastupitelstva obce se 

bude o této směrnici jednat. 

Usnesení k bodu č. 14: O směrnici se bude jednat na příštím zasedání zastupitelstva. 8 pro, 0 proti, 0 se 

zdrţelo 

 

15) Ustanovení inventarizační komise. 

Bylo stanoveno, ţe inventarizační komise bude mít pět členů: 

Starosta 

Místostarosta  

Účetní a další dva členové obecního zastupitelstva. Komise bude schválena na příštím zasedání 

zastupitelstva obce. 

Usnesení k bodu č. 15: Inventarizační komise bude schválena na dalším zasedání zastupitelstva obce. 8 

pro, 0 proti, 0 se zdrţelo 

 

16) Různé. 

 Obec dostala nabídku na posypový materiál „Ekogrit“, který je dle prospektu ve všech stánkách 

lepší, neţ tradiční písek. Dle informací tento posypový materiál pouţívají TS Nové Město na Mor., 

které starosta kontaktoval, bylo mu sděleno, ţe mají s tímto posypovým materiálem ty nejlepší 

zkušenosti. Zastupitelstvo rozhodlo o objednání 2 vaků Ekogritu. 

 SDH Dlouhé si podal ţádost o osvětlení poţární nádrţe v případě potřeby zásahu ve večerních 

hodinách. Zastupitelstvo hlasováním schválilo. 

 Velitel SDH si podal ţádost o zapůjčení klíče od čítárny, kde se konají schůze SDH. Zastupitelstvo 

hlasováním schválilo: 7 pro, 1 proti, 0 se zdrţel 

 Vzhledem k tomu, ţe polovina cesty od č. 83, p. č. 372 o výměře - cca 372 m2, je stále v osobním 

vlastnictví paní Marie Karáskové, zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů: 8 pro, 0 

proti, 0 se zdrţelo, ţe tuto parcelu odkoupí za cenu 30,- Kč/m2. 

Usnesení k bodu č. 16: Zastupitelstvo hlasováním schválilo v poměru 8 pro, 0 proti, 0 se zdrţelo: 

nákup 2 vaků Ekogritu, ţádost SDH o vybudování osvětlení poţární nádrţe, veliteli SDH bude 

propůjčen na stálo klíč od čítárny, odkup p. č. 372 od paní Marie Karáskové o výměře 372 m2 za cenu 

30,- Kč/m2.  

 

17) Závěr. 

Pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil. 

 

 

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

 

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

 

   Hubl Jiří ……………………… 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 


