
Č. j.: 0314                             

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dlouhé 

konaného dne 24. 4. 2014 

 

Přítomní členové ZO: Bureš Luboš, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Karásek Jaromír, Tulis Josef, 

Tulis Pavel 

Omluven: Ing. Cikryt Jiří, Janíček Libor. 

Přítomní občané obce:  Ing. Pavel Pejchal, Pavlína Tulisová, Zahrádka Jaromír ml. 

 

Ověřovatelé zápisu: Bureš Luboš, Tulis Josef. 

 

Navržený program: 

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení závěrečného účtu obce 2013 

4. Schválení účetní závěrky obce 2013 

5. Schválení závěrečného účtu DSO 2013 

6. Rozpočtové opatření 1/2014 

7. Žádost o příspěvek Babybox 

8. Smlouva EKO-KOM 

9. Informace o průběhu zrušení DSO 

10. Zkvalitnění života na venkově-zadání stavby, úvěr, dotace, výb. řízení 

11. Přehrážky-územní řízení 

12. ÚP-zaměstnanci VPP 

13. Hospodaření v lese 

14. SPÚ-informace cesty 

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 zdržel. 

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 Bureše Luboše a Tulise Josefa. Oba jmenovaní byli 

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

Usnesení k bodu č. 2:  

Bureš Luboš a Tulis Josef byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 7 pro, 0 

proti, 0 se zdržel.  

 

3) Schválení závěrečného účtu včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 2013 

ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2013, které účetní zpracovala souhrnně do 

závěrečného účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce a to i v elektronické podobě od 25. 3. 2014 do 

16. 4. 2014.  Při zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného 

účtu ze strany občanů a to do 24. 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 2013, která je součástí 

závěrečného účtu. Krajským auditorem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce hlasováním 

schválilo závěrečný účet obce a to bez výhrad v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 3: 

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

hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2013 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: 7 pro, 0 

proti, 0 se zdržel.  

 

4) Schválení účetní závěrky obce 2013 

Pan starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2013, kterou vypracovala účetní obce. 

Zastupitelstvo obce ji schválilo hlasováním v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. O schválení 

účetní závěrky byl vypracován protokol v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb. o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 
Usnesení k bodu 4:  

Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013 v poměru hlasů 7 pro, 0 

proti, 0 se zdržel. 
 

5) Schválení závěrečného účtu DSO 2013 
Pan starosta Pavel Tulis seznámil všechny se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro 

plynofikaci oblasti Bobrová za rok 2013 a se závěrečným účtem DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová za rok 

2013. Při přezkoumání svazku nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Nebyly předloženy žádné připomínky. 

Zastupitelstvo obce v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schvaluje předložený závěrečný účet DSO pro 

plynofikaci oblasti Bobrovska za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro 

plynofikaci oblasti Bobrovska za rok 2013 bez výhrad – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.  

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

Usnesení k bodu č. 5: 
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová za rok 2013 spolu 

se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová bez výhrad – 

nebyly zjištěny chyby ani nedostatky, v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

 

6) Rozpočtové opatření  1/2014 
Pan starosta přednesl rozpočtové opatření 1/2014, které vypracovala účetní obce. Zastupitelstvo obce 

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

Usnesení k bodu č. 6:  

Zastupitelstvo obce Dlouhé hlasováním schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014 v poměru 

hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 
 

7) Žádost o příspěvek na Babybox 
Zastupitelstvo obce projednalo žádost o příspěvek na Babybox od Občanského sdružení Babybox pro 

odložené děti – STATIM a hlasováním schválilo příspěvek ve výši 1.000,- Kč v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 

0 se zdržel.  

Usnesení k bodu č. 7:   

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo finanční příspěvek na Babybox ve výši 1000,- Kč 
v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

8) Smlouva EKO-KOM 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo prodloužení smlouvy se společností EKO-KOM v poměru hlasů: 

7pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 8: 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo prodloužení smlouvy se společností EKO-KOM v poměru 

hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

9) Zrušení DSO 

Pan starosta seznámil přítomné s vývojem situace před zrušením DSO. Čeká se na vyjádření RWE ohledně 

předkupního práva na plynárenské zařízení. Pokud RWE předkupního práva nevyužije, bude možné převést 

plynárenské zařízení bezúplatně do majetku členských obcí, tak jak již zastupitelstvo odsouhlasilo v únoru. 

Následně budou moci obce sami prodat. 

Usnesení k bodu č. 8:  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o postupu rušení DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová. 

 

10) Zkvalitnění života na venkově - zadání stavby, úvěr, dotace, výběrové řízení 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na Víceúčelové hřiště, travnaté hřiště i 

poptávkového řízení na stavbu Víceúčelové budovy pro muzikanty. 



Výběrovým řízením na obě hřiště byla pověřena paní Ing. Hana Veselá ze Žďáru nad Sázavou. Dne 17. 4. 

2014 proběhlo za účasti starosty Pavla Tulise a účetní obce Pavlíny Tulisové otevírání obálek s těmito 

výsledky: 

Víceúčelové hřiště (z oslovených 5 firem podaly nabídku 4 firmy) 

Rozpočtované náklady dle projektu 2 633 403,00 

  

cena včetně DPH 

1. STAREDO, s.r.o. NMNM 2 430 557,91 

2. Stylstav Křižanov 

 

2 516 195,00 

3. SPH stavby B.nP 

 

2 584 926,11 

4. JCZ Černý NMNM 

 

2 936 275,50 

   Travnaté hřiště a opěrné stěny (z oslovených 4 firem podaly nabídku 4 firmy) 

Rozpočtované náklady dle projektu 1 577 172,00 

  

cena včetně DPH 

1. JCZ Černý NMNM 
 

1 342 151,12 

2. STAREDO, s.r.o.,NMNM 1 475 151,00 

3. Stylstav Křižanov 
 

1 528 140,00 

4. SPH stavby B.nP 
 

1 593 055,00 
 

Po diskusi rozhodlo zastupitelstvo obce uzavřít smlouvu o dílo na Víceúčelové hřiště s vítěznou firmou 

STAREDO s.r.o. z Nového Města na Moravě, na které by obec měla získat dotaci 600.000,- Kč z MMR za 

oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku. Starosta informoval, že byla podána ještě žádost o spolufinancování 

na Kraj Vysočina, program SPORTOVIŠTĚ 2014 na max. částku 100.000,- Kč. Kraj bude o přidělení 

rozhodovat na zastupitelstvu v květnu 2014.  

Vzhledem k vysoké ceně na stavbu Travnatého hřiště a opěrných stěn bylo po diskusi rozhodnuto, že se bude 

hledat levnější řešení stavby opěrných stěn a následně bude vypsáno nové výběrové řízení.  

 

Víceúčelová budova pro muzikanty a sklad laviček 

Obec sama oslovila 3 vybrané firmy: STAREDO, s.r.o. NMNM, Trojan Roman, Nová Ves, Tulis Zdeněk, 

Radňovice. I zde se zastupitelům zdála cena vysoká u všech firem. Po diskusi bylo rozhodnuto zadat hrubou 

stavbu firmě Zdenka Tulise z Radňovic, vzhledem k dobrým zkušenostem některých zastupitelů s touto 

firmou. Další odborné práce bude obec zadávat postupně, případně provádět svépomocí. Na tuto akci by 

měla obec získat dotaci 106.000,- Kč z POV Kraje Vysočina. 

 

Úvěr na investiční akce v roce 2014 

Starosta informoval, že na poskytnutí úvěru byly osloveny 3 bankovní ústavy. Nabídky byly zpracovány na 

Víceúčelové hřiště -  úvěr ve výši 3 mil. Kč, dobu splácení 10 let: 

Česká spořitelna, a.s, kde má obec veden běžný účet a úvěr z roku 2006 na rekonstrukci KD – úrok buď 

pevný 2,4 % na 10 let, nebo fix na 5 let 1,99 % a pak dle vývoje sazeb na bankovním trhu. Možnost i vyššího 

úvěrového limitu, úroky jen z vyčerpané částky úvěru, poplatek za vedení 100,- Kč, jinak bez poplatku. 

GE Money Bank, a.s. – úrok 3,2 % pevný + PRIBOR (v současné době 0,27 %), tj. 3,47 %, vedení 

úvěrového účtu také 100,- Kč, navíc za zpracování 8 000,- Kč, podmínka mít běžný účet u banky 

ČSOB – dle telefonické urgence sděleno, že nabídku nebudou podávat z důvodu podmínky obce nezřízení 

běžného účtu u ČSOB. 

Jako podklad k rozhodování předložil starosta zpracovaný předpokládaný odhad investic v roce 2014, který 

vypracovala pani účetní. Zastupitelé odsouhlasili přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 3,5 mil. Kč, 

který by se čerpal na akci Zkvalitnění života na venkově – SO 01 – Víceúčelové hřiště a na akci „Realizace 

interakčního prvku plošného Podvesnice v k. ú. Dlouhé na Moravě, u kterého se čeká na zahájení akce 

(přiznaná dotace ze SFŽP a ERDF) se splatností 10 let a pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení. 

Zároveň zastupitelstvo rozhodlo o mimořádném splacení úvěru u ČS, a.s. z roku 2006, kde je zůstatek 

k dnešnímu dni 400 000,- Kč. 

Usnesení k bodu č. 10:  

a) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na Víceúčelové hřiště s vítěznou firmou 

STAREDO, s.r.o. z Nového Města na Moravě a pověřuje starostu k podpisu smlouvy v poměru 

hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

b) Zastupitelstvo rozhodlo zrušit výběrové řízení na Travnaté hřiště a opěrné stěny, a že se bude 

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



c) Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na hrubou stavbu Víceúčelové budovy pro 

muzikanty s firmou Zdenek Tulis, Radňovice. Další práce budou zadávány samostatně, 

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

d) Zastupitelstvo obce schvaluje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru od České spořitelny 

a.s. (IČ 45244782) do výše 3.500.000,- Kč na financování investic Zkvalitnění života na 

venkově – SO 01 – Víceúčelové hřiště a Realizace Interakčního prvku plošného 

Podvesnice v k. ú. Dlouhé na Moravě se splatností do 10 let a zajištěného budoucími 

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

 
11) Přehrážky – územní řízení  

Starosta informoval, že projekt na akci Odvodnění vod do recipientu v lokalitě Tratě a Stráže byl rozdělen a 

nyní budou učiněny další kroky k vyřizování územního řízení. 

Usnesení k bodu č. 11: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně projektu na akci Odvodnění vod do recipientu 

v lokalitě Tratě a Stráže v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

12) ÚP – zaměstnanci VPP 

Starosta informoval, že z úřadu práce byli přijati 2 zaměstnanci na veřejně prospěšné práce v obci. Smlouva 

s úřadem práce je uzavřena do listopadu 2014. 

Usnesení k bodu č 12: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí přijetí 2 zaměstnanců na VPP v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se 

zdržel. 

 

13) Hospodaření v lese 

Starosta informoval, že v lese probíhá mítní  těžba, v současné době je vytěženo asi 201 m3 dřeva. Starosta 

seznámil s předběžnou cenou. 

Usnesení k bodu č. 13: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření v lese v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

14) SPÚ – informace cesty 

Starosta informoval o zahájení staveb polních cest Státním pozemkovým úřadem. Stavba polní cesty do 

Branišova by měla být zahájena 5. 5. 2014. Na stavby polních cest do Radešínské Svratky a do Čekánovce 

probíhá výběrové řízení, které by mělo být v nejbližších dnech dokončeno. 

Usnesení k bodu č. 14: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně staveb polních cest Státním pozemkovým 

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

 

15) Různé 

 Starosta informoval, že z důvodu zvýšené spotřeby vody z obecního vodovodu muselo být 

přistoupeno k čerpání z vrtu do vodojemu na denní proud, aby nedošlo k výpadku zásobování pitnou 

vodou. Do budoucna se bude muset uvažovat o vyčištění vrtu. 

 Starosta informoval o připravované akci „Slavnost sv. Floriána a oslav Svátku matek“, která se bude 

konat pod záštitou obce dne 11. 5. 2014 od 14 hodin za spolupráce Sboru dobrovolných hasičů 

v Dlouhém. Seznámil s programem. Přípravu pohoštění zajistí maminky a místní hasiči, náklady na 

oslavy (párky, pití, perníčky maminkám, věnec k pomníku padlých) uhradí obec. 

Usnesení k bodu č. 15: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  

 Zprávu o provozu obecního vodovodu 

 Přípravu Slavnosti sv. Floriána a oslavu Svátku matek. 

 

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

 

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

Ověřovatelé zápisu:     Bureš Luboš ………………………... 

    Tulis Josef ………………………….. 

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


