
Č. j. 0611   Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 15.12. 2011 
 

Přítomni členové ZO: Bureš Luboš, Hubl Jiří, Janíček Libor, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, 

Karásek Jaromír, Tulis Pavel, Tulis Josef 

Omluven: Ing. Cikryt 

Přítomní občané: Musil Pavel, Zahrádka Jaromír. 

Ověřovatelé zápisu: Janíček Libor, Krejsek Jan. 

Zapisovatel:  Karásek Jaromír 

 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Rozpočtové opatření 

4. Rozpočtové provizorium obce 

5. Rozpočtové provizorium svazku 

6. Směrnice k odpisům - seznámení 

7. Směrnice k provádění inventarizace 

8. Ustavení inventurní komise 

9. Veřejnoprávní smlouva RÚIAN 

10. Kronikář 

11. Chodník od autobusové zastávky 

12. Cesta Frankfurt 

13. Hospodaření obce  1 - 11/2011 

      14.Různé 

      15.Závěr 

 
1) Zahájení 

Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce. 

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

se zdrželo. 

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

 

2) Volba ověřovatelů 

Pan Karásek Jaromír navrhl za ověřovatele zápisu pány Janíčka Libora a Krejska Jana. Oba jmenovaní byli 

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

Usnesení k bodu č. 2: Janíček Libor a Krejsek Jan byli hlasováním schváleni v poměru: 8 pro, 0 proti, 0 

se zdržel. 

 

3) Rozpočtová opatření. 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo rozpočtová 

opatření č. 6 a 7/2011, která vypracovala účetní obce.  

Usnesení k bodu č. 3: Byla schválena rozpočtová opatření č. 6 a 7/2011 v poměru hlasů: 8 pro, 

0 proti, 0 se zdržel.  
 

 

4) Rozpočtové provizorium obce. 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo rozpočtové 

provizorium obce pro rok 2012. Obec bude do doby schválení rozpočtu na rok 2012 hospodařit 

podle rozpočtu schváleného na rok 2011  

Závěr: Schváleno rozpočtové provizorium obce na rok 2012, obec bude hospodařit dle 

rozpočtu roku 2011 v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 
 

 



5) Rozpočtové provizorium Dobrovolného svazku obcí pro plynofikaci Bobrovska.  

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo předložené 

rozpočtové provizorium pro rok 2012 Dobrovolného svazku obcí pro plynofikaci Bobrovska.  

Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo obce schválilo hlasováním v poměru 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

rozpočtové provizorium Dobrovolného svazku obcí pro plynofikaci Bobrovska. 

  

6) Směrnice k odpisům 
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vnitřní směrnicí k odpisům. Návrh obdržel každý člen zastupitelstva s 

pozvánkou, aby se mohl se zněním seznámit. Směrnice byla následně hlasováním schválena v poměru hlasů: 

8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Usnesení k bodu č. 6: Byla schválena směrnice k odpisům v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 

7) Směrnice k provádění inventarizace  
Také se směrnicí k provádění inventarizace se mohli členové zastupitelstva seznámeni předem, když ji 

obdrželi s pozvánkou. Směrnice byla schválena bez připomínek v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Usnesení k bodu č. 7: Byla schválena směrnice k provádění inventarizací v poměru hlasů: 8 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

8) Ustavení inventarizační komise 
Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační komisi v poměru 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo ve složení: 

Předseda: Ing. Cikryt Jiří, členové: Tulis Pavel, Karásek Jaromír, Tulisová Pavlína, Hubl Jiří. 

Usnesení k bodu č. 8: Zastupitelstvo obce schválilo složení inventarizační komise v poměru 8 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

9) Veřejnoprávní smlouva RÚIAN 
Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, schválilo, že se nebude uzavírat 

veřejnoprávní smlouva pro RÚIAN, agendu povede účetní obce.  

Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo schválilo v poměru hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, že agendu 

pro RÚIAN povede účetní obce. 

  

10) Kronikář. 

Pan starosta informoval, že se po dlouhé době podařilo přesvědčit a tím získat nového kronikáře, pana 

Václava Tulise  st., Dlouhé č. 69. 

Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že kronikářem obce se stává pan Václav 

Tulis st., Dlouhé 69. 

 

11) Chodník od autobusové zastávky. 

Pan starosta seznámil přítomné s postupem příprav na vybudování chodníku od autobusové zastávky 

souběžně se silnicí směrem od OÚ k prodejně Jednoty, do místa, kde stávala telefonní budka, dále bude 

chodník pokračovat vedle prodejny směrem ke „Skalkám“, po vjezd k č. p. 3. Bude podána žádost o přiznání 

dotace z POV. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Zdeněk Musil z Luk nad Jihlavou. Po získání 

vyjádření od dotčených orgánů a vlastníků bude podána žádost o umístění stavby a následně žádost o 

stavební povolení. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

Usnesení k bodu č. 11: Zastupitelstvo obce bere zprávu o postupu přípravných prací pro vybudování 

chodníku na vědomí. 

 

12) Cesta k Frankfurtu. 

Na základě oznámení občanů, že po údajném vytyčení cesty k Frankfurtu přes Vochterouce, došlo 

k odstranění vytyčených bodů. Pan starosta zjistí na Pozemkovém úřadu ve Žďáře nad Sázavou, zda byla 

cesta vytyčena, popřípadě zajistí nové vytyčení. 

Usnesení k bodu č. 12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ohledně vytyčení cesty do 

Frankfurtu. 

 

13) Hospodaření obce 1 – 11/2011. 

Pan starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření obce za období od ledna do konce listopadu roku 

2011. 

Usnesení k bodu č. 13: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce 



 
14) Různé. 

 Po dohodě s městysem Bobrová se příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové bude platit od roku 2012 

do roku 2013, kdy má dojít ke změně nájemních smluv za hrobová místa. Příspěvek bude činit 20,- 

Kč/osoba /rok. 

 Projekt „Šebilka“ – PÚ již zadal vypracování projektu, který dle sdělení Ing. Haška bude vypracován 

do konce měsíce březen 2012. Po vypracování projektu bude zahájeno řízení o umístění stavby a 

následně žádost o stavební povolení. Jedná se o projekt, který svede vodu, která ohrožuje občany 

bydlící v severovýchodní části obce od č.p. 28 po č.p. 58 a dále pak u č.p 61 a 84. 

 Pan Holcman z Radešínské Svratky, který vlastní parcely u hájenky „Na Zátokách“ hraničící 

s obecními pozemky nabídl, že je ochoten pozemky obce směnit tak, aby u hájenky měl celistvý 

útvar. Bude na panu Holcmanovi, který pozemek nabídne ke směně. 

 Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na vánoční besídku ve výši do 500,- Kč. 

 TS Bystřice nad Pernštejnem zaslaly obci přílohu č. 3 ke smlouvě o dílo č. 10/2010  na odvoz 

komunálního odpadu na rok 2012. Dojde k navýšení o 5,- Kč za popelnici a u sběru separovaného 

sběru k navýšení z 19,- Kč za ujetý kilometr na 20,- Kč. Obec nebude pro rok 2012 navyšovat místní 

poplatek za odvoz komunálního odpadu 

 „Zkvalitnění života na venkově – obec Dlouhé“ – byla podána a doplněna žádost na SZIF v Brně, 

prozatím se neví, zda dotace bude obci přiznaná.  

 

Usnesení k bodu č. 14: Zastupitelstvo obce hlasování v poměru 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo, schválilo 

všechny body.  

 

15) Závěr. 

Pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil. 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Janíček Libor ………………… 

 

   Krejsek Jan ……………………… 

 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 

 


