
Č. j.: 0213                                  

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 18. 4. 2013 

 

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

Karásek Jaromír, Tulis Josef, Tulis Pavel 

Přítomní občané: Hlavatý Josef, Ing. Pohanková Květoslava, Zahrádka Jaromír 

Ověřovatelé zápisu: Hubl Jiří, Janíček Libor 

Zapisovatel: Karásek Jaromír 

 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení závěrečného účtu obce včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2012 

4. Příspěvek na opravu MŠ v Bobrové 

5. Přechod pro chodce u autobusové zastávky 

6. Seznámení s převodem hřbitova 

7. Prodej plynového zařízení 

8. Rozpočtové opatření 1/2013 

9. Soutěž vesnice Vysočiny 

10. Nařízení – zákaz podomního prodeje 

11. Hospicové hnutí – příspěvek 

12. Dotazníky MAS 

13. Veřejně prospěšné práce 2013 

14. Převod kiosku na obec 

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 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. 

Usnesení k bodu č. 1:  

Byl schválen program zasedání v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

 

2) Volba ověřovatelů 

Pan Karásek Jaromír navrhl za ověřovatele zápisu pány Hubla Jiřího a Janíčka Libora. Oba jmenovaní byli 

hlasováním schváleni v poměru: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 2:  

Hubl Jiří a Janíček Libor byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 

0 se zdržel.  

 

3) Schválení závěrečného účtu obce včetně zprávy o kontrole hospodaření obce za rok 2012                                     

ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2012, které účetní zpracovala souhrnně do závěrečného 

účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce a to i v elektronické podobě od 14. 3. 2013 do 11. 4. 2013.  Při 

zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany 

občanů a to do 18. 4. 2013. V této lhůtě nebyly doručeny připomínky občanů. Na jednání zastupitelstva obce 

také nebyly vzneseny připomínky.  

Současně ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, která je součástí 

závěrečného účtu. Krajským auditorem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Usnesení k bodu č. 3: 

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání 

hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok na základě § 43 zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se 

zdržel.  



4) Příspěvek na opravu MŠ v Bobrové 

Městys Bobrová žádá obce, ze kterých chodí děti do MŠ, o příspěvek na výměnu podlahové krytiny a na nákup 

myčky na nádobí. Předpokládané výdaje byly spočítány na cca 110 000,- Kč. Při přepočtu na žáky z naší obce 

se jedná o příspěvek ve výši 20 000,- Kč. Zastupitelstvo obce výši příspěvku schválilo hlasováním v poměru 

hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Členové zastupitelstva se dotazovali, proč nebyla navýšena kapacita školky, 

aby mohly být přijaty všechny děti, které se do MŠ hlásí, když zde jsou prostory. 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje příspěvek pro MŠ v Bobrová ve výši 20.000,- Kč v poměru hlasů 9 

pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

5) Přechod pro chodce u autobusové zastávky 

Ze ZŠ Bobrová byl obci doručen dopis s návrhem žáků ZŠ z Dlouhého na zřízení přechodu pro chodce u 

Obecního úřadu. Pan starosta zajistí náležitosti spojené s případným zřízením přechodu a zadá vypracování 

projektu autobusové zastávky v Dlouhém. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo tento postup v poměru 

hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje navržený postup při zjišťování náležitostí pro vybudování 

přechodu pro chodce u zastávky autobusu v Dlouhém v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

6) Seznámení s převodem hřbitova 

Pan starosta seznámil přítomné s převodem pozemků pod evangelickým hřbitovem v Dlouhém. Pozemky byly 

převedeny z majetku ČR a MNV Bobrová do majetku obce. V současné době je vlastníkem obec Dlouhé  a  

Soukromý konfesionální českobratrský hřbitov Dlouhé. Je třeba, aby si Novoměstský sbor ECČ vyřídil převod 

Soukromého konfesionálního českobratrského hřbitova v Dlouhém do svého majetku. 

Usnesení k bodu č. 6:  

Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí převod hřbitova v Dlouhém do majetku obce Dlouhé. 

 

7) DSO Bobrová - vyjádření k nabídce 

Pan starosta seznámil přítomné se stavem prodeje plynového zařízení. Zastupitelstvo obce rozhodlo v poměru 

hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel tak, že se prodá, pokud prodej proběhne za celý DSO. 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo obce rozhodlo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, že se plynárenské zařízení prodá, 

pokud prodej proběhne za celý DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová. 

 

8) Rozpočtová opatření č. 1/ 2013 

Zastupitelstvo obce projednalo a hlasováním schválilo rozpočtová opatření č. 1/2013, které předložila účetní 

obce v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 8: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 1/2013 poměru hlasů: 9 pro, 0 se zdržel, 0 je proti. 

 

9) Soutěž Vesnice roku 

Pan starosta seznámil přítomné s vypracovanou přihláškou a přílohou – charakteristika obce do soutěže Vesnice 

roku 2013, kterou vypracovala účetní obce, paní Pavlína Tulisová. 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo podání žádosti v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 9: 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo podání přihlášky obce do soutěže Vesnice roku 2013 v poměru 

hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

 

10) Nařízení 1/2013 - Zákaz podomního prodeje v obci 

Pan starosta seznámil přítomné s vypracovaným nařízením – Zákaz podomního prodeje v obci. Toto nařízení 

zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Po vyvěšení na Úřední 

desce a nabytí právní moci bude text nařízení odeslán na Kraj Vysočina k založení do právních předpisů a 

roznesen do všech rodin v obci.  

Usnesení k bodu č 10: 

Zastupitelstvo obce Dlouhé obce hlasováním schválilo Nařízení 1/2013 – Zákaz podomního prodeje 

v obci v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

 



11) Hospicové hnutí Vysočina – příspěvek 

Zastupitelstvo obce hlasováním rozhodlo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, o navýšení příspěvku z 

2.000,- Kč na 3.000,- Kč Hospicovému hnutí Vysočina.  

Usnesení k bodu č. 11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, navýšení příspěvku z 2.000,- Kč 

na 3.000,- Kč Hospicovému hnutí Vysočina.  

 

12) Dotazníky MAS 

Místostarosta obdržel na schůzi Mikroregionu Novoměstsko dotazníky pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené závislostmi a nezaměstnané osoby v nepříznivé sociální 

situaci, oběti trestných činů, které budou rozdány občanům. Tyto vyplněné dotazníky budou sloužit k doplnění 

Komunitního plánu, který by měl začít platit v roce 2014 a bude základním dokumentem, který je podmínkou 

k získávání dotací a grantů, které jsou určeny pro zlepšení kvality života občanů našeho mikroregionu.    

 

13) Veřejně prospěšné práce 

V letošním roce byli na VPP přijati paní Ilona Šoustarová a pan Jan Chalupa od 1. 4. 2013. – 30. 11. 2013 na 

různé pomocné a úklidové práce v obci. Na jedno místo VPP činí dotace 10.720,- Kč. Zastupitelstvo obce bere 

na vědomí v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu 13: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí zaměstnanců na veřejně prospěšné práce.  

 

14) Převod kiosku na obec 

Mikroregion Novoměstsko ruší kiosky z důvodu ukončení smlouvy mezi provozovatelem. Stávající kiosky jsou 

nabídnuty obcím k odkupu za zůstatkovou hodnotu. Zastupitelstvo obce na návrh pana starosty Tulise 

hlasováním rozhodlo, že pokud dojde k dohodě se Svazkem obcí Mikroregionu Novoměstsko a Městem Nové 

Město na Moravě, že obec odkoupí dva kiosky, jeden kiosek bude používán na náhradní díly, v poměru hlasů 9 

pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Unesení k bodu č. 14:  

Zastupitelstvo obce schválilo v poměru 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, odkup dvou kiosků, jeden bude na 

náhradní díly.  

 

15) Různé 

 Pan Tulis Josef navrhl, zda by nemohla být mapa Mikroregionu a plakátovací plocha přemístěna blíže 

k chodníku. Jakmile pracovníci obce dokončí sázení stromků, provedou přemístění. 

 Firma PROXIMA Bohemia s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm nabízí možnost vložení příspěvku o obci 

Dlouhé do knihy Česká republika – města a obce. Zastupitelstvo rozhodlo, že nebude obec příspěvek 

dávat. 

 V Havlíčkově Brodě proběhlo zasedání MSM ČR, kterého se zúčastnil pan starosta. Na základě změny 

přerozdělování dotací pro obce zasedání rozhodlo, že obce vyvěsí na začátku obce tabule, kde vyjádří 

nesouhlas s  možným přerozdělováním dotací z EU, které jsou určeny na rozvoj venkova, aby byly 

použity z velké části pro velká města. Naše obec se k tomuto protestu (Druhá Zlínská výzva) připojilo.  

 Občanské sdružení BABYBOX zaslalo poděkování za příspěvek z minulého roku pro nakoupení 

nového babyboxu. 

 Opravy v budově bývalé školy probíhají – byla vyměněna obvodová okna. Nyní se čeká na souhlas 

plynáren k instalaci plynových přímotopů. Zastupitelstvo rozhodlo o zasekání vedení plynu a vody do 

zdí. Hubl Jiří navrhl provedení nové elektroinstalace v bývalé třídě školy. Bylo odsouhlaseno provedení 

prohlídky na místě, kde by se řešil i způsob zateplení stropu.  

 Ing. Cikryt navrhl umístit do obecního lesa na novou cestu fotopast z důvodu ničení cest čtyřkolkami. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se prozatím fotopast kupovat nebude. 

 Diakonie Broumov oznamuje, že jejich akci zneužívá jiná firma, která vybrané oblečení prodává. 

Usnesení k bodu č. 15: 

Zastupitelstvo obce schvaluje v poměru hlasů: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti 

 přemístění mapy Mikroregionu a plakátovací plochu za chodník 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 placený příspěvek o obci do knihy Česká republika – města a obce od firmy Proxima Bohemia 

s.r.o. 

 nákup fotopasti do obecního lesa. 

 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 postup prací v budově bývalé školy 

 poděkování za příspěvek pro Babybox 

 účast na protestní akci Druhé Zlínské výzvy 

 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil. 

 

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

  

Ověřovatelé zápisu:       Hubl Jiří ………………… 

  

    Janíček Libor ……………………… 

  

 

                                                        Pavel Tulis, starosta………………………… 

 

 


