
Č. j.: 0312 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 12. 7. 2012 

  

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

Karásek Jaromír, Tulis Pavel, Tulis Josef 

Omluveni: Bureš Luboš, 

Přítomní občané: Josef Hlavatý, Ing. Pejchal Pavel, Zahrádka Jaromír. 

Ověřovatelé zápisu: Krejsek Jan, Tulis Josef 

Zapisovatel:  Karásek Jaromír 
  

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Informace o vypracování projektu na retenční přehrážky 

4. Hospodaření v lese 

5. DSO pro plynofikaci – záměr 

6. Chodník pro pěší 

7. Lípy u školy 

8. Rozpočtové opatření 

9. Přívod do požární nádrže  

10. Různé 

11. Závěr 

 

 

1) Zahájení 

Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.00 hod. 

Poté přečetl navržený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně 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 Krejska Jana a Tulise Josefa. Oba jmenovaní byli 

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

Usnesení k bodu č. 2: Krejsek Jan a Tulis Josef byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu v poměru 

hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

  

3) Informace o vypracování projektu na retenční přehrážky – protipovodňové opatření 

15. 6. 2012 proběhlo na OÚ jednání s projektantem Ing. Jiřím Hermanym, zaměstnanec firmy Agroprojekt PSO 

s.r.o. z Brna, ohledně prováděcí dokumentace Retenční přehrážky na obecním pozemku p. č. 2448 a odvedení 

vod do recipientu v k. ú. Dlouhé na Moravě.  Situační nákresy a zpráva z jednání byla předložena zastupitelům 

a přítomným občanům k nahlédnutí na jednání zastupitelstva. Z jednání vyplynulo, že by bylo vhodné, kdyby 

obec odkoupila parcelu č. 2402, která se nachází v místech propustku, který bude spojovat průleh s retenční 

zádržnou přehrážkou. Vlastníkem je Sýkorová Renata z Olešínek.  Odkup tohoto pozemku zastupitelé obce 

jednohlasně schválili a to za cenu, za kterou běžně obec nakupuje, tj. 30,- Kč/m2 a pověřují starostu k vyřízení. 

Dle sdělení Pozemkového úřadu, který bude tuto akci realizovat a financovat, bude žádost o dotaci podána 

v nejbližším vyhlášeném kole. Zastupitelé obce byli také seznámeni s předběžným rozpočtem na celou akci. 

 

Usnesení k bodu č. 3: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o postupech prací na projektu 

protipovodňového opatření Pozemkovým úřadem v lokalitě Tratě a Stráže a schvaluje nákup pozemku p. 

č. 2402 za cenu 30,- Kč/m2 v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.   



  
4) Hospodaření v lese. 

Pan starosta seznámil přítomné s hospodařením v lese. Bylo vysázeno 1.700 sazenic smrku. Proběhla 

plánovaná těžba.  

Bylo vytěženo 217,60 m3 dřeva, z toho: 

 Smrk kulatina celkem:  156,9 m3  

 Borovice kulatina:  0,80 m3 

 Surové kmeny:       14,9 m3  

 Špalky:                   45 m3 

Těžba celkem:   217,60 m3 

 

Prodej Fa Forst Potocký: 

 Smrk kulatina    123,5 m3  à  2050,- Kč/ m3  253175,- Kč 

 Borovice kulatina    0,8 m3  à 1250,-Kč/m3  1000,- Kč 

 Surové kmeny    14.9 m3  à 800,- Kč,/m3  11920,- Kč 

 Špalky (vláknina)    5 m3   à 750,- Kč/m3  33750,- Kč 

Prodej p. Novotný Račice Smrk kulatina  6,5m3   à 2050,- Kč/m3  13345,- Kč 

p. Sáblík Petrovice    26,9 m3  à 2050,- Kč/m3  55145,- Kč 

Tržba celkem:     217,6 m3    368.335,- Kč 

Těžba + přiblížení     217,6 m3 x 250,- Kč/m3   54400,- Kč 

Příjem z těžby:          313.935,- Kč 

 
Usnesení k bodu č 4: Zastupitelstvo obce schválilo postup hospodaření v obecním lese v poměru hlasů: 8 

pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

  

5) DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová – záměr. 

Po uplynutí deseti let od ukončení výstavby plynu v DSO, což bude koncem letošního roku, bude možné 

rozvody plynu v jednotlivých obcích prodat. 

DSO na svém zasedání rozhodl, že se rozvody prodají vcelku za celý svazek. Oslovil několik provozovatelů. 

Zájem projevila firma Quantum Vyškov. Nabízí za celý svazek cca 3.000.000,- Kč. 

 

Usnesení k bodu č. 5: Zastupitelstvo obce bere na vědomí možný prodej plynových rozvodů po obci po 

uplynutí 10 roků od kolaudace stavby. 

 

6) Chodník pro pěší 

Pan starosta seznámil přítomné se stavem příprav na výstavbu chodníku pro pěší od autobusové 

zastávky směrem k prodejně Jednoty a dále pak vedle prodejny na konec dětského hřiště. Telefon a 

ostatní inženýrské sítě jsou vyznačeny. Práce by měla firma pana Šandery z Nové Vsi u Nového 

Města na Moravě zahájit v příštím týdnu.  
Usnesení k bodu 6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stav příprav na výstavbu chodníku pro pěší. 

 

7) Lípy u školy. 

Lípy u školy svými kořeny narušují a zvedají zdivo (podlahy) školy. Je třeba pozvat odborníka, který poradí jak 

pokračovat. Ing. Cikryt navrhuje pozvat zástupce firmy p. Fialu – dendrologa, který zhodnotí stávající stav. 

Usnesení k bodu 7: Zastupitelstvo obce schvaluje pozvat firmu na odborné posouzení stavu lip u školy: 8 

pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

 

 

 



8) Rozpočtové opatření  

Pan starosta přednesl rozpočtové opatření 2/2012, které předložila účetní obce. Zastupitelstvo obce hlasováním 

v poměru hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, rozpočtové opatření schválilo. 

Usnesení k bodu 8: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 2/2012 v poměru hlasů: 8 pro, 0 se 

zdržel, 0 proti.  

 

9) Přívod do požární nádrže  

Přívod vody do požární nádrže byl zarostlý kořeny stromů u pompy před domem 9. Pracovníci obce přítok 

vyčistili, skulinu mezi skružemi zabalili folií a zabetonovali. Zastupitelstvo obce schválilo postup při opravě 

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

Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo obce schválilo postup při opravě přítoku do požární nádrže 

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

10) Různé. 

 Obec obdržela žádost na nemocné mimo region. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude přispívat pouze 

na žádosti z v místním regionu v poměru hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 Firma Martin Kalina ze Žďáru nad Sázavou nabídla obci vypracování souboru map místních 

inženýrských sítí. Jedná se soubor map, na kterých jsou zakresleny přesně veškeré inženýrské sítě 

v obci, každá síť je značena jinou barvou. Mapy budou jak v papírové podobě, tak v elektronické. 

Předpokládaná cena je 25.000,- Kč. Zastupitelstvo obce hlasováním schvaluje pořízení souboru map a 

zařazení nabídkové ceny do rozpočtového opatření 2/2012 v poměru hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 Pan Rudolf Janíček podal dotaz, zda obec nechystá akci podobnou Setkání rodáků na rok 2013, kdy je 

120. Výročí založení SDH v obci, aby bylo možné obě akce spojit. Obec ale prozatím setkání rodáků 

nechystá, protož na přípravu už je málo času. 

 

Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec bude přispívat na nemocné pouze v místním 

regionu. Dále schválilo vypracování souboru map inženýrských sítí, v poměru 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

11) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 
  

 

 

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

  

Ověřovatelé zápisu:     Krejsek Jan ………………… 

  

 Tulis Josef ……………………… 

  

  

  

Pavel Tulis, starosta…………………………. 

 

 

 


