
Č. j.: 0614                             

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dlouhé 

konaného dne 5. 8. 2014 

 

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

Tulis Josef, Tulis Pavel 

Omluven: Karásek Jaromír 

Přítomní občané obce: Tulisová Pavlína 

 

Ověřovatelé zápisu: Janíček Rudolf, Tulis Josef 

 

Navržený program: 

Program: 

 Zahájení 

 Volba ověřovatelů zápisu 

 Schválení záměru obce - ČCE 

 Smlouva o zřízení věcného břemene – obec – RWE GasNet s.r.o.  

 Různé    

 Závěr 

 

1) Zahájení 

Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.00 hod. Z důvodu 

nepřítomnosti místostarosty obce, bude zapisovatelkou dnešního zápisu opět účetní obce, Pavlína Tulisová. 

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 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pány Janíčka Rudolfa a Tulise Josefa.  Oba jmenovaní byli hlasováním 

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

Usnesení k bodu č. 2:  

Rudolf Janíček a Josef Tulis byli schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se 

zdržel.  

 

3) Schválení záměru obce - ČCE 

Starosta obce informoval o zveřejněném návrhu obce ohledně vypořádání spoluvlastnictví pozemků pod 

evangelickým hřbitovem. V minulém roce byl převeden podíl z MNV Bobrová a ze státu na Obec. Nyní jsou 

spoluvlastníci Obec Dlouhé a Soukromý konfesionální českobratrský hřbitov Dlouhé. Záměrem obce je 

převést bezúplatně spoluvlastnictví obce Dlouhé do výhradního vlastnictví pro Soukromý konfesionální 

českobratrský hřbitov Dlouhé pozemky p.č. 242, 241 a 243. A zároveň převést bezúplatně od Soukromého 

konfesionálního českobratrského hřbitova Dlouhé do výhradního vlastnictví obce Dlouhé parc.č. 240. Záměr 

obce disponovat s nemovitým majetkem byl zveřejněn na úřední desce od 3.7.2014 – 23.7.2014. 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřešení spoluvlastnických podílů dle dispozic uvedených v záměru v poměru 

hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

Usnesení k bodu č. 3: 

Zastupitelstvo obce schvaluje převést bezúplatně spoluvlastnictví obce Dlouhé do výhradního 

vlastnictví pro Soukromý konfesionální českobratrský hřbitov Dlouhé pro pozemky p.č. 242 o výměře 

327 m2 (ostatní plocha), p.č. 241 o výměře 1 280 m2 (trvalý travní porost) a p.č. 243 o výměře 15 m2 

v k.ú. Dlouhé na Moravě. Zároveň zastupitelstvo obce schvaluje převést bezúplatně spoluvlastnictví od 

Soukromého konfesionálního českobratrského hřbitova Dlouhé do výhradního vlastnictví obce Dlouhé 

pro pozemek p.č. 240 o výměře 332 m2 (trvalý travní porost).  Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

 



4) Smlouva o zřízení věcného břemene – obec – RWE GasNet s.r.o. 

Pan starosta seznámil přítomné se smlouvou č. 3046938-EKO/Dlouhé na Moravě/137 – 1/14-5/N o zřízení 

věcného břemene pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. který je vlastníkem plynárenského zařízení „VTL 

Žďár nad Sázavou – jih, úsek: Dlouhé – obec, číslo stavby: 3046938“, který se nachází na pozemcích obce 

p.č. 2759 a 2783. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo obce hlasováním schvaluje smlouvu č. 3046938-EKO/Dlouhé na Moravě/137 – 1/14-5/N 

o zřízení věcného břemene pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

 

5) Různé 

a) Starosta předložil ke schválení rozpočtové opatření č. 5/2014, které vypracovala účetní obce. 

Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel, rozpočtové opatření 

schválilo.  

b) Starosta obce dále informoval o záměru firmy QUANTUM, a.s, která vlastní STL plynovod v obci, 

vybudovat na parcele č. 2616, předávací místo STL plynovodu. Pozemek je v soukromém vlastnictví 

a sousedí s pozemkem, na kterém stojí regulační měřící stanice – viz koordinační situační výkres 

vypracovaný projektantkou Ing. Kateřinou Kalodovou. Vzhledem k tomu, že obec nemá zpracovaný 

územní plán, žádá firma o vyjádření k záměru stavby pro stavební řízení. Zastupitelstvo obce 

souhlasí s vybudováním předávacího místa STL plynovodu, Dlouhé na parcele č. 2616 dle 

koordinačního situačního výkresu vypracovaného Ing. Kateřinou Kalodovou.  

 

Usnesení k bodu č. 5: 

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

a) Rozpočtové opatření č. 5/2014 

b) Vybudování předávacího místa STL plynovodu, Dlouhé firmou QUANTUM, a.s. Vyškov, 

na parcele č. 2616 dle koordinačního situačního výkresu vypracovaného Ing. Kateřinou 

Kalodovou.  

 

 

 

Pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 20.15 hodin. 

 

Zapsal:                          Tulisová Pavlína……………………. 

Ověřovatelé zápisu:     Janíček Rudolf ………………………... 

    Tulis Josef …………………………… 

 

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


