
Č. j. 0112   Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 16. 2. 2012 
 

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

Karásek Jaromír, Tulis Pavel, Tulis Josef 

Omluven: Janíček Libor 

Přítomní občané: Ing. Křivánek Martin, Hlavatý Josef, Ing. Pohanková Květoslava. 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Cikryt Jiří, Janíček Rudolf 

Zapisovatel:  Karásek Jaromír 

 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení rozpočtu obce na rok 2012 

4. Schválení návrhu rozpočtu DSO  Bobrovska na rok 2012 

5. Schválení závěrečné zprávy o provedené inventarizaci 

6. Stavební místo na p. č. 2509 

7. Chodník od autobusové zastávky   

8. Různé 

      9.   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 Ing. Cikryta Jiřího a Janíčka Rudolfa. Oba 

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

Usnesení k bodu č. 2: Ing. Cikryt Jiří a Janíček Rudolf byli hlasováním schváleni v poměru: 8 pro, 0 

proti, 0 se zdržel. 

 

3) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2012 

Pan starosta Pavel Tulis přečetl návrh rozpočtu na rok 2012, který všichni zastupitelé obdrželi 

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

v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 3: Byl schválen rozpočet hospodaření obce na rok 2012 v poměru hlasů: 8 

pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 

 

4) Schválení návrhu rozpočtu DSO Bobrovska na rok 2012. 

Pan starosta předložil ke schválení návrh rozpočtu DSO Bobrovska na rok 2012. 

Zastupitelstvo obce návrh rozpočtu hlasováním schválilo v poměru hlasů: 8 pro, 0proti, 0 se zdržel. 

Závěr: Schválen návrh rozpočtu DSO Bobrovska na rok 2012 v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 

0 se zdržel. 

 

5) Schválení závěrečné zprávy o provedené inventarizaci 

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

závěrečnou zprávu o provedené inventarizaci.  
Usnesení k bodu č. 5: Byla schválena závěrečná zpráva o provedené inventarizaci v poměru hlasů:  8 

pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

 

 

 



6) Stavební místo na p. č. 2509. 

Pan Tomáš Vondruška podal žádost o schválení stavebního místa na jeho parcele číslo 2509. 

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

na p. č. 2509.  

Usnesení k bodu č. 6: Bylo schváleno stavební místo na parcele číslo 2509 v poměru hlasů: 8 pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

7) Chodník od autobusové zastávky   

Pan starosta seznámil přítomné se stavem vyřizování stavby chodníku od autobusové zastávky 

směrem k prodejně jednoty a dále směrem na Bobrovou vedle dětského hřiště. 

Bylo vydání územní rozhodnutí a zažádáno o stavební povolení. 
Usnesení k bodu č. 7: Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí. 

 

8) Různé. 

 Pan starosta oznámil přítomným, že dotaci na akci “ Zkvalitnění života na venkově – obec Dlouhé“ obec 

v minulém kole neobdržela, další podávání žádostí je plánováno na podzim letošního roku, obec žádost 

opět podá. 

 Schválení akce „ Interakční prvek Podvesnice“ na SFŽP bylo odloženo na březen. 

 Žáci ZŠ Bobrová z naší obce Richard Stupka, Dana Bednářová a Jiří Hlavatý poslali obci dopis, kde 

žádají o možnost úpravy hřiště na fotbal na návsi a vybudování klubovny pro děti v bývalé škole 

v Dlouhém. Zastupitelstvo obce se dohodlo, že fotbal na návsi hrát mohou a klubovna ve škole také může 

být, ale musí být za ni někdo zodpovědný. 

 Pan Bureš Luboš podal dotaz, zda by nebylo vhodné začít s obnovou stromů na návsi. Některé stromy 

jsou již velké a zabírají mnoho místa. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a obnova se bude postupně 

provádět. 

 Starosta SDH v Dlouhém pan Hlavatý Josef oznámil, že v roce 2013 je 120. Výročí založení sboru. 

Hasiči plánují oslavy na 22. 6. 2013. 

  

15) Závěr. 

Pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil. 

 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Cikryt Jiří ………………… 

 

   Janíček Rudolf ……………………… 

 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 

 


