
Č. j.: 0412  

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 18. 10. 2012  

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

Karásek Jaromír, Tulis Pavel, Tulis Josef 

Omluveni:   Janíček Libor, Janíček Rudolf 

Přítomní občané:  Ing. Křivánek Martin, Musil Pavel, Ing. Pejchal Pavel, Ing. Pohanková 

Květoslava, Zahrádka Jaromír. 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří 

Zapisovatel:    Karásek Jaromír  
Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Informace o postupu vyřizování dotací rybník Podvesnice + přehrážky 

4. Generel inženýrských sítí 

5. DSO pro plynofikaci  –  záměr 

6. Chodník pro pěší, GP, kolaudace 

7. Lípy u školy + zeleň 

8. Rozpočtové opatření 3/2012 

9. Pojištění obecního majetku 

10. Oplocení hřiště 

11. BabyBox - příspěvek 

12. Žádost o prodloužení povolení odběru podzemích vod a vypouštění odpadních vod 

13. Schválení směrnice o reálné hodnotě 

14. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady 

15. Různé 

16. 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 v poměru hlasů: 7 pro, 

0 proti, 0 se zdrželo. 
Usnesení k bodu č. 1: Byl schválen program zasedání v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.   

2) Volba ověřovatelů 

Pan Karásek Jaromír navrhl za ověřovatele zápisu pány Ing. Cikryta Jiřího a Hubla Jiřího. Oba jmenovaní byli 

hlasováním schváleni v poměru: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 2: Ing. Cikryt Jiří a Hubl Jiří byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu 

v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

3) Informace o postupu vyřizování dotací rybník Podvesnice + přehrážky 

Pan starosta seznámil přítomné s tím, že nový termín pro podání žádosti o dotace na protipovodňové opatření je 

plánován na červen roku 2013. Na projekt „Interakční prvek Podvesnice“ není vyhlášení termínu dalšího kola 

ještě známo. 

Usnesení k bodu č. 3: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že nový termín pro podání žádosti o dotace na 

protipovodňové opatření je plánován na červen roku 2013, na projekt „Interakční prvek Podvesnice“ 

není vyhlášení dalšího kola ještě známo.  

4) Generel inženýrských sítí. 

Pan starosta oznámil přítomným, že generel inženýrských sítí, který vypracoval pan Kalina, je hotov. Vzhledem 

k některým skutečnostem byla cena za vypracování navýšena o 8 000,- Kč (doměřování kanalizace apod.). 

Místo plánovaných 20.000,- Kč, stál tedy generel 28.000,- Kč. 



Usnesení k bodu č 4: Zastupitelstvo obce schválilo postup při vyřizování generelu a jeho výslednou cenu 

28.000,- Kč v poměru hlasů: 7 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 v celku za celý svazek. Oslovil několik provozovatelů. 

Zájem o odkup všech rozvodů celého svazku projevila pouze firma Quantum Vyškov. Nabízí za celý svazek cca 

3.000.000,- Kč. Zastupitelstvo obce žádá, aby nejprve byla vypracována předkupní smlouva, kde bude přesně 

uvedeno, podle jakých zákonů se bude postupovat při případném ukončení činnosti společnost QUANTUM 

Vyškov. Panují obavy, aby nedošlo k eventuelnímu odpojení obce od přívodu plynu, anebo byl nefunkční 

rozvod vrácen obci. 

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

uplynutí 10 roků od kolaudace stavby, žádá ale o vypracování předkupní smlouvy, která zajistí dodávku 

plynu obci i v případě, že společnost QUANTUM Vyškov nebude moci provozovat dodávání plynu 

z jakýchkoliv důvodů. O tomto bodu bylo hlasováno v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

6) Chodník pro pěší, GP, kolaudace. 

Chodník pro pěší, od autobusové zastávky směrem k prodejně Jednoty a dále pak vedle prodejny na 

konec dětského hřiště je hotov. Bylo zadáno vypracování geometrického plánu, ten je vypracován, 

bylo zažádáno o kolaudaci.  

Usnesení k bodu 6: Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup prací na výstavbě chodníku pro pěší. 

7) Lípy u školy. 

Lípy u školy byly zkontrolovány dendrologem, který navrhl oba stromy pokácet, protože jejich kořeny a 

padající větve škodí na budově školy. Místo nich se vysadí v parčíku pod školou nová lípa, aby byla ve větší 

vzdálenosti od budovy. Na dvě lípy není vhodný prostor. 

Usnesení k bodu 7: Zastupitelstvo obce schválilo hlasováním návrh dendrologa, aby lípy u školy byly 

pokáceny a místo nich vysázen mladý strom, v poměru: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

8) Rozpočtové opatření.  

Pan starosta přednesl rozpočtové opatření 3/2012, které předložila účetní obce. Zastupitelstvo obce hlasováním 

v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, rozpočtové opatření schválilo. 

Usnesení k bodu 8: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 3/2012 v poměru hlasů: 7 pro, 0 se 

zdržel, 0 proti.  

9) Pojištění obecního majetku. 

Byla navýšena sazba pojištění obecního majetku z 14 963,- Kč/ rok na 16.525,. Kč/rok, vzhledem k tomu, že 

byla navýšena cena KD, dále se sazba zvýšila o pojištění občanů obce. Původní pojištění bylo uzavřeno v roce 

2000 a již neodpovídalo podmínkám současné doby. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů: 

7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 9: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny pojištění obecního majetku a 

zaměstnanců obce v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

10) Oplocení dětského hřiště. 

Sloupky k oplocení plotu jsou z velké části připraveny tak, aby mohla proběhnout montáž plotu. Výroba 

dřevěných částí laťkového plotu byla zadána SOU Lesnické Petrovice. Vzhledem pokročilé roční době bylo 

rozhodnuto montáž plotu odložit až na jarní měsíce. Zastupitelstvo obce hlasováním rozhodlo, že oplocení 

hřiště se provede v příštím roce na jaře, v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 10: Zastupitelstvo obce hlasováním rozhodlo, že oplocení hřiště se provede v příštím 

roce na jaře, v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

11) Baby – Box, příspěvek. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí příspěvku na BabyBox  společnosti zastoupené jednatelem 

Ludvíkem Hessem ve výši 1.000,- Kč. 



Usnesení k bodu č. 11: Obec poskytne dar na zřízení BybyBoxu ve výši 1.000,- Kč. Zastupitelstvo obce 

hlasováním schválilo v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

12) Žádost o prodloužení povolení odběru podzemích vod a vypouštění odpadních vod. 

Starosta seznámil zastupitelstvo s  povolením odběru podzemní vody pro obecní vodovod a povolením k 

vypouštění odpadních vod. Platnost obou povolení končí 31. 12. 2012. Byla podána žádost na Povodí Moravy o 

vyjádření, které bude přílohou k žádosti o prodloužení povolení k odběru podzemní vody a vypouštění 

odpadních vod na dalších 10 roků. Žádost se bude podávat na MěÚ Nové Město na Moravě, odbor životního 

prostředí. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace ohledně prodloužení platnosti obou povolení v poměru hlasů: 7 

pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Usnesení k bodu č. 12: Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace ohledně prodloužení platnosti 

povolení k odběru podzemních vod a vypouštění odpadních vod v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se 

zdržel.  

13) Schválení směrnice o reálné hodnotě majetku. 

Ke schválení byla předložena směrnice o reálné hodnotě majetku, která byla zastupitelstvem obce 

hlasováním schválena v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 13: Zastupitelstvo obce hlasováním byla schválena směrnice o reálné hodnotě 

v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

14) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady. 

Obec zrušila obecně závaznou vyhlášku o odpadech č. 2/2010 a vydala novou obecně závaznou vyhlášku 

č.1/2012, ve které došlo ke změně výpočtu výše poplatku za osobu a rok, která ale zůstává na stejné výši, to je 

300,- Kč osoba/rok. Zastupitelstvo obce tuto vyhlášku schválilo v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 14: Obec vydala novou opravenou obecně závaznou vyhlášku o odpadech. 

Zastupitelstvo hlasováním schválilo v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

15) Různé. 

 Katastrální úřad Žďár nad Sázavou poslal obci upozornění, že při kontrole operátu došlo ke zjištění, že 

někteří občané mají postaveny nemovitosti na obecních pozemcích. 

Konkrétně se jedná o p.č. 155 a 268. Občané si budou muset části zastavěných pozemků od obce 

odkoupit. Bude vyvěšen záměr. 

 Pan starosta zadal zastupitelům úkol, do příštího zasedání zastupitelstva obce navrhnout akci z POV. 

 Pan starosta navrhl, aby se zvýšil příspěvek na novorozence na 3.000,- Kč. Schváleno všemi 

přítomnými s tím, že příspěvek se bude vyplácet na novorozence již od roku 2012. 

 Všechny tři polní cesty, které byly navržené v rámci KPÚ k opravě, a byla podána žádost o dotaci 

prostřednictvím Pozemkového úřadu, jsou schváleny. Pozemkový úřad bude vypisovat výběrové řízení 

na jejich opravu. 

 Cesta za č. p. 27 – 58. Jeden z občanů, kteří v tomto prostoru bydlí, si byl na OÚ stěžovat, že jeho 

soused pouští povrchovou vodu při deštích na jeho pozemky, kde mu voda dělá škodu až na rodinném 

domku. Pan starosta požádá na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě přestupkovou komisi o 

projednání tohoto případu. 

 Firma AKTIV Ostrava požádala obec o souhlas s vydáním upomínkových předmětů se znakem obce. 

Pan starosta navrhl, aby toto bylo projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 Pan Bureš Luboš podal dotaz, zda by nebylo možné a vhodné upravit prostranství od domu č. 91 a 

směrem dále k Bobrové tak, aby mohl pokračovat zelený pás alespoň po odbočku k domům č. 94 a 93. 

 



Usnesení k bodu č. 15: Zastupitelé obce hlasováním schválili v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

1) Občané,  jejichž nemovitosti jsou postaveny na pozemcích obce p. č. 155 a 268 si budou muset 

části těchto pozemků odkoupit.  

2) Zastupitelé do příštího zasedání navrhnou akce, které by se mohly uskutečnit prostřednictvím 

POV v příštím roce  

3) Schválen příspěvek na novorozence 3.000,- Kč pro děti narozené od roku 2012.  

4) Pan starosta předá k řízení přestupkové komise nesrovnalosti mezi sousedy od č. p. 27 po č. p 58.  

5) Firmě ACTIV z Ostravy bude poslána odpověď po příštím zasedání, 

6) Bude upravena krajnice od č. p. 91 po odbočku k domům č. p. 94 a 96. 

 

16) Závěr. 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 

  

 

 

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

  

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

  

   Hubl Jiří……………………… 

  

  

  

Pavel Tulis, starosta…………………………. 

 

 

 

 


