
Č. j.: 0114                             

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 23.1.2014 

 

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

     Karásek Jaromír, Tulis Josef, Tulis Pavel 

Přítomní: Pilát Roman – zástupce firmy QUANTUM, a.s. Vyškov, 

                občané obce:  Ing. Křivánek Martin, Ing. Mgr.Pejchal Pavel, Ing. Pohanková Květoslava 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Cikryt Jiří, Janíček Rudolf. 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Informace o podmínkách při prodeji plynárenského zařízení zájemcem o koupi firmou 

QUANTUM, a. s. se sídlem Vyškov, Brněnská 122 

4. Schválení rozpočtu DSO na rok 2014 

5. Shválení rozpočtového výhledu DSO 2016 – 2017 

6. Dodatek ke smlouvě o provozování vodovodu- PS 938 

7. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

8.  Různé   

9.  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: 9 pro, 0 proti, 0 

se zdržel. 

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 Ing. Cikryta Jiřího a Janíčka Rudolfa. Oba jmenovaní 

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

Usnesení k bodu č. 2:  

Ing. Cikryt Jiří a Janíček Rudolf byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 9 pro, 

0 proti, 0 se zdržel.  

 

3) Informace o podmínkách při prodeji plynárenského zařízení zájemcem o koupi firmou 

QUANTUM, a. s. se sídlem Vyškov, Brněnská 122 

Pan starosta představil přítomným pana Piláta Romana, zástupce firmy QUANTUM, a. s. se sídlem ve 

Vyškově, který krátce seznámil občany s činností firmy, kterou zastupuje a odpověděl občanům na 

jejich otázky. Vysvětlil, že v případě konce jejich firmy, přebírá podle zákona dodávku plynu 

automaticky firma, která v regionu působí, v našem případě RWE. 
Usnesení k bodu č. 3: 

Zastupitelstvo bere na vědomí zodpovězení otázek. 

 

4) Schválení rozpočtu DSO na rok 2014 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo rozpočet DSO 

pro plynofikaci oblasti Bobrová na 2014. 

Usnesení k bodu 7: Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 

schválilo rozpočet DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová na 2014. 
 
 

 

 



5) Shválení rozpočtového výhledu DSO 2016 – 2017 

Pan starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem DSO pro rok 2016 – 2017, který poslala 

starostka městyse Bobrová. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo tento rozpočtový výhled v 

poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtový výhled DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová 

pro rok 2016 – 2017 v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

6) Dodatek ke smlouvě o provozování vodovodu- PS 938 
Pan starosta seznámil přítomné s „Dodatkem ke smlouvě o provozování vodovodu – PS 938“ k provozování 

vodovodu firmou VAS, a.s. Žďár nad Sázavou, podle kterého je cena za provozování vodovodu 73.545,- Kč bez 

DPH, což je o 1293,- Kč méně než v roce 2013. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo dodatek v poměru 

hlasů:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo „Dodatek ke smlouvě o provozování vodovodu – PS 938“, 

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

 

7) Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

Zastupitelstvo obce projednalo „Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet“ od 

Spolku Lungta z Prahy. Zastupitelstvo obce hlasováním neschválilo připojení se k  této kampani a vlajku 

nebude obec vyvěšovat v poměru hlasů: 0 pro, 9 proti, 0 se zdržel.  

Usnesení k bodu č. 7:   

Zastupitelstvo obce hlasováním neschválilo připojení se k  této kampani a vlajku nebude obec vyvěšovat 

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

 

8) Různé 

 Zastupitelstvo obce projednalo umístění stavby a stavební povolení pana Tomáše Vondrušky. 

 Zastupitelstvo obce projednalo rozdělení projektu „Zkvalitnění života na venkově“ na etapy, z důvodu 

nezískání dotací v minulých letech.  

 Z POV Kraje Vysčina bude obec žádat o dotace na víceúčelovou budovu u tanečního parketu „Za 

Pávkovy“.   

 Zastupitelstvo projednalo nákup stříkačky pro SDH z Bílovic nad Svitavou za cenu 33.000,- Kč. Pro 9, 

proti 0, zdržel se 0. 

 

Usnesení k bodu č. 8: 

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

 - Rozdělení projektu „Zkvalitnění života na venkově“ na etapy. 

 - Z POV Vysočiny Kraje Vysočina bude obec žádat o dotace na víceúčelovou budovu u tanečního 

parketu „Za Pávkovi“. Na Ministerstvo pro místní rozvoj bude podána žádost o dotaci na 

víceúčelové hřiště – dotační titul 1 – Ocenění v soutěži vesnice roku. Druhá žádost bude podána o 

dotaci na travnaté hřiště – dotační titul 2 – obce do 3.000 obyvatel. 

 - Nákup stříkačky pro SDH z Bílovic nad Svitavou za 33.000,-Kč. 

 Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí umístění a stavební povolení stavby pana Vondrušky 

Tomáše. 

 

9) Závěr. 

Pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 21.00 hodin. 

 

 

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

 

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

    Janíček Rudolf ……………………… 

  

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


