
Č. j.: 0214                             

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 20. 2. 2014 

 

Přítomní členové ZO: Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Libor, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Karásek Jaromír, 

Tulis Josef, Tulis Pavel 

Omluven: Bureš Luboš 

Přítomní občané obce:  Ing. Křivánek Martin, Musil Pavel 

 

Ověřovatelé zápisu: Janíček Libor, Krejsek Jan 

 

Navržený program: 

 Zahájení 

 Volba ověřovatelů zápisu 

 Interakční prvek plošný Podvesnice – seznámení s průběhem výběrového řízení na zhotovitele 

 Zrušení DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová a převod plynárenského zařízení na obce svazku 

 Zkvalitnění života na venkově – rozdělení celé akce na jednotlivé etapy, dle finanční náročnosti. 

(Dotace Oranžová stuha + POV). 

 Schválení návrhu rozpočtu na rok 2014 

 Schválení směrnice pro schvalování účetní závěrky obce 

 Přehrážky 

 Přísedící u okresního soudu 

 Pronájem rybníku Polňák - otevírání obálek, vyhodnocení nabídek 

 Různé 

 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: 8 pro, 0 proti, 0 

se zdržel. 

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 Janíčka Libora a Krejska Jana. Oba jmenovaní byli 

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

Usnesení k bodu č. 2:  

Janíček Libor a Krejsek Jan byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 8 pro, 0 

proti, 0 se zdržel.  

 

3) Interakční prvek plošný Podvesnice – seznámení s průběhem výběrového řízení na zhotovitele 

Pan starosta seznámil přítomné s průběhem výběrového zřízení na zhotovitele díla, které provedla firma 

Stavona Jihlava, spol. s r.o.. Výběrového řízení se za obec zúčastnil pan starosta a paní účetní obce, za Stavonu 

Ing. Toscher. Přihlásilo se 5 firem: 

AQUQASYS, spol. s.r.o. 

KAVYL, spol. s.r.o. 

AQUEKO, spol. s.r.o. 

VHS Bohemia a.s. 

SYNER VHS Vysočina, a.s. 

Všechny firmy splňovaly stanovené podmínky, byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou – firma 

KAVYL, spol. s.r.o. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybranou firmou. 

Usnesení k bodu č. 3: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy o dílo s vybranou firmou KAVYL, spol. s.r.o. 



4) Zrušení DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová a převod plynárenského zařízení na obce 

svazku. 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schvaluje zrušení DSO pro 

plynofikaci oblasti Bobrová a souhlasí s bezúplatným převodem majetkového podílu naší obce dle 

výše finančních vkladů na vybudování plynovodu v naší obci a s tím související podíl dotace ze SFŽP.  
Usnesení k bodu 4:  

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

DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová a souhlasí s bezúplatným převodem majetkového podílu 

naší obce dle výše finančních vkladů na vybudování plynovodu v naší obci a s tím související 

podíl dotace ze SFŽP do majetku obce Dlouhé. 
 

5) Zkvalitnění života na venkově – rozdělení celé akce na jednotlivé etapy, dle finanční 

náročnosti. Dotace Oranžová stuha + POV. 

Z důvodu finanční náročnosti bylo navrženo rozdělit celý projekt na několik etap: 1) Víceúčelové 

hřiště, 2) Travnaté hřiště a opěrné stěny, 3) Víceúčelová budova pro muzikanty s tanečním parketem. 

Na etapu 1 a 2 bude samostatné výběrové řízení. Bude jmenována a schválena hodnotící komise z řad 

zastupitelstva. Zpracováním výběrového řízení bude pověřená Ing. Hana Veselá ze Žďáru nad 

Sázavou.  

Na etapu 1) Víceúčelové hřiště byla podaná žádost o dotaci na MMR – dotační titul 1 (ocenění 

v soutěži vesnice roku). Zastupitelé odsouhlasili oslovení těchto firem při výběrovém řízení:  

- UHER COMPANY, s.r.o. z Valaškého Meziříčí 

- Linhart spol. s r.o. z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavy 

- JCZ,  s.r.o. z Nového Města na Moravě 

- STAREDO, s.r.o. z Nového Města na Moravě 

- SPH s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem 
- Stylstav s.r.o. z Křižanova 

Na etapu 2) Travnaté hřiště a opěrné stěny byla podaná žádost o dotaci na MMR – dotační titul 2 

(program rozvoje venkova). Zastupitelé odsouhlasili oslovení těchto firem při výběrovém řízení: 

- JCZ,  s.r.o. z Nového Města na Moravě 

- STAREDO, s.r.o. z Nového Města na Moravě 

- SPH s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem 
- Stylstav s.r.o. z Křižanova 

U etapy 3 budou na stavbu budovy pro muzikanty osloveny 3 firmy o předložení nabídky – obec 

osloví sama:  

- - STAREDO, s.r.o. z Nového Města na Moravě 

- - Ing. Roman Trojan z Nové Vsi u Nového Města na Moravě 

- - Juračka a Tulis z Křídel a Radňovic 

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

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozdělení projektu Zkvalitnění života na venkově na etapy 

a postup při výběrových řízeních v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. Současně 

zastupitelstvo pověřuje starostu k zahájení jednání s Ing. Veselou Hanou, ze Žďáru nad Sázavou 

ohledně přípravy výběrových řízení na etapy 1 a 2.  

 

6) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2014. 

Pan starosta rozdal zároveň s pozvánkou všem členům zastupitelstva obce návrh rozpočtu na rok 

2014. Zastupitelstvo na zasedání tento návrh zhodnotili kapitolu po kapitole, nejasnosti jim pan 

starosta vysvětlil, poté rozpočet hlasováním schválilo v poměru hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 6:  

Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje předložený návrh rozpočtu jako schodkový ve výši  

1.350.000,- Kč (schodek kryt peněžními prostředky na běžném účtu - z přebytků hospodaření 

minulých let) s příjmy 3.011.500,- Kč, výdaji 4.361.500,- Kč. Jako závazné ukazatele u příjmů 

jsou stanoveny jednotlivé položky a u výdajů jednotlivé Paragrafy s tím, že překročení 



závazného ukazatele o 5 % není porušením vůle zastupitelstva. Zastupitelstvo obce hlasováním 

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

7) Schválení směrnice pro schvalování účetní závěrky obce. 

Zastupitelstvo obce projednalo „Směrnici pro schvalování účetní závěrky obce“ a poté hlasováním 

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

Usnesení k bodu č. 7:   

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo Směrnici pro schvalování účetní závěrky obce v poměru 

hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

8) Přehrážky. 

Agroprojekt Brno, který zpracovává projekt, sdělil, že jakmile mu budou doručeny zbývající vyjádření ke 

stavbě, tento projekt dodá. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o projektu Přehrážky. 

Usnesení k bodu č. 8:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o projektu Přehrážky. 

 

9) Přísedící u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou. 

Zastupitelstvo zvolilo za přísedící u Okresního soudu Ve Žďáře nad Sázavou paní Marii Pejchalovou, bytem 

Dlouhé č. 9 v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 9: 

Zastupitelstvo obce zvolilo paní Marii Pejchalovou, Dlouhé č. 9, přísedící Okresního soudu ve Žďáře nad 

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

 

10) Pronájem rybníka Polňák. 

Zastupitelstvo obce provedlo výběrové řízení na pronájem rybníka Polňák. 

Zastupitelstvo obce hlasováním určilo v poměru hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, k otevírání obálek pana Josef 

Tulise, obsah četl Jiří Hubl, zápis provedl Ing. Jiří Cikryt. 

Obálky byly otevírány v pořadí, jak byly doručeny. Po otevření obálek a vyhodnocení bylo výběrové řízení 

v souladu s bodem č. 11 „Podmínky výzvy“ zrušeno. 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo výsledek výběrového řízení.  

Usnesení k bodu č.10: 

Zastupitelstvo obce schválilo zrušení Výběrového řízení na pronájem rybníka „Polňák“ a to v souladu 

s bodem č. 11„Podmínky výzvy“ v poměru hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

11) Různé. 

 Pan Jan Krejsek předložil projekt na přístřešek k hospodářské budově k vyjádření, zastupitelstvo nemá 

námitek. 

 Starosta obce požádal zástupce SDH z řad zastupitelů o dobrovolnou pomoc při úklidu dřeva na topení 

do kulturního domu a o pomoc při rozebrání starého kamenného plotu a sklípku z důvodu výstavby. 

Zástupci SDH pomoc přislíbili. Za dobře odvedenou práci je obec ochotna se finančně podílet na 

nákupu materiálového zabezpečení.   

 Pan starosta seznámil přítomné se závěrečným rozpočtovým opatřením č. 6/2013 ze dne 30.12.2013. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

Usnesení k bodu č.11: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

 stavbu přístřešku k hospodářské budově pana Jana Krejska,  

 pomoc členů SDH při úklidu dřeva na topení a bouracích pracích 

 Závěrečné rozpočtové opatření č. 6/2013 ze dne 30.12.2013. 

 

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

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:     Janíček Libor ………………… 

    Krejsek Jan ……………………… 

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


