
Č. j.: 0714                             

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dlouhé 

konaného dne 25. 9. 2014 

 

Přítomní členové ZO: Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Tulis Josef, Tulis Pavel 

Omluveni: Karásek Jaromír, Krejsek Jan, Janíček Libor 

Přítomní občané obce: Tulisová Pavlína 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Navržený program: 

Program: 

 Zahájení 

 Volba ověřovatelů zápisu 

 Zbudování hnízda pro čápy 

 Informace o probíhajících stavbách 

 Neinvestiční příspěvek na hřbitov v Bobrové 

 Hospodaření obce 1-8/2014 

 Rozpočtové opatření č. 6 

 Internetové stránky obce-nabídka inovace 

 Směrnice k odpisování majetku (změna dle platných předpisů) 

 Zhodnocení volebního období 2010 – 2014 

 Různé 

 Závěr 

 

1) Zahájení 

Pan starosta přivítal všechny přítomné a v 19.00 hodin zahájil jednání zastupitelstva obce. Zapisovatelkou 

dnešního zápisu je účetní obce, Pavlína Tulisová. 

Poté přečetl navržený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo v poměru hlasů: 6 pro, 0 

proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 1:  

Byl schválen program zasedání v poměru hlasů: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.  

 

2) Volba ověřovatelů 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pány Ing. Jiřího Cikryta a Luboše Bureše.  Oba jmenovaní byli 

hlasováním schváleni v poměru: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení k bodu č. 2:  

Ing. Jiří Cikryt a Luboš Bureš byli schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 6 pro, 0 proti, 0 se 

zdržel.  

 

3) Zbudování hnízda pro čápy 

Starosta informoval o proběhlém jednání ohledně čapího hnízda na komíně Jednoty s Ing. Hlaváčem 

z Agentury ochrany přírody a krajiny Havlíčkův Brod a zástupci Jednoty s.d. Velké Meziříčí. Obec byla 

požádaná, zda by nebyla možnost přesunout hnízdo na jiné místo v blízkosti Jednoty a žádá o projednání 

v zastupitelstvu obce. Starosta navrhuje vyhovět žádosti a vybudovat hnízdiště pro čápy vedle č.p. 6 na 

pozemku obce p.č. 69. Rudolf Janíček nabídl 10 m sloup.  Starosta zmínil možnost dotace, ale podmínkou je 

podání žádosti do konce září a provedení do konce listopadu. Zastupitelstvo rozhodlo, že obec vybuduje 

hnízdiště sama v brzkých jarních měsících roku 2015. 

Usnesení k bodu č. 3: 

Zastupitelstvo obce rozhodlo o vybudováním hnízdiště pro čápy vedle č.p. 6 na obecním pozemku p.č. 

69 svépomocí brzy na jaře roku 2015. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

 



4) Informace o probíhajících stavbách 

Polní cesty - Starosta informoval o průběhu staveb polních cest. Práce probíhají na všech 3 polních cestách. 

Se Státním pozemkovým úřadem, který je investor akcí, bylo dohodnuto, že kolem cest budou místo příkopů 

vsakovací drenáže, z důvodu nemožnosti uložení přebytečné zeminy z příkopů. Následně byly vzneseny 

připomínky ze strany zastupitelů – v místě zvaném „Za Tratou“ u Pochopových se drží voda, zastupitelům se 

zdá drenáž příliš vysoko, neodvede vodu pod cestu, kanál pod cestou je ucpaný. Dále byl vznesen dotaz, proč 

se stávající příkopy zahrnují a že zaměstnanci zhotovitele prodávají hlínu. Dále bylo upozorňováno na 

nepořádek po zaměstnancích firmy, která buduje cestu do Branišova. Dále bylo navrhnuto, zda by nebylo 

možné na pozemcích obce kolem cest vysázet stromky, aby zemědělci neorali obecní pozemky a zůstal 

prostor i vedle cest. Dále projednat se zhotovitelem, zda by nebylo možné kolem cesty, kde je nad cestou 

kopec, nemohli udělat malý val (mezičku), aby se hlína nesplavovala na novou cestu. Starosta slíbil, že o 

všech připomínkách bude informovat všechny zúčastněné strany (investora, stavební dozor i zhotovitele).   

Podvesnice – starosta informoval o průběhu stavby, je vybagrováno koryto řeky, vybetonován čep a začne se 

budovat hráz rybníka. Nyní přišel se SFŽP dopis, že nebudou povolovat změny finančně platebních 

kalendářů. Ing. Beneš, který administruje dotaci, nastavil vyčerpání do konce roku, dle smlouvy o dílo, kdy 

měly práce začít v dubnu a skončit do 15.12.2014. Ale vzhledem k deštivému srpnu a září se práce pozdrželi. 

Dlouho také trvalo jednání se SFŽP, na fond zaslány podklady ke smlouvě 18.3., smlouva v srpnu, takže 

stavební práce byly místo v dubnu zahájeny až v červenci.  

Víceúčelové hřiště – Práce jsou téměř dokončeny, v pátek nebo v neděli začnou dělat oplocení – stavba by 

měla být předána v termínu, tj. do 30.9.2014. Zastupitelé vznesli dotaz, jak to bude s osvětlením. Účetní 

informovala, že v projektu bylo pouze 1 světlo veřejného osvětlení za kulturním domem, toto se zatím 

nerealizovalo. Zastupitelům se zdá toto řešení nedostačující a bylo dohodnuto natáhnout ještě před 

dokončením kolem hřiště chráničku a v budoucnu nechat udělat osvětlení hřiště ze 4 stožárů. Sloup 

veřejného osvětlení nedělat, neúčelný. Projednána byl i dodatek č. 1 smlouvy o dílo, který řeší vícepráce 

(opěrnou stěnu pod cestou) i méněpráce.  

Před dokončením je také stavba víceúčelové budovy pro muzikanty. 

Dále starosta informoval o provedené úpravě čela stoky od rybníka Halíř v blízkosti hřiště, které také 

provedla firma Staredo, s.r.o.  

Bylo dohodnuto, že pokud počasí dovolí, začalo by se ještě pracovat na odbagrování meze u travnatého 

hřiště, tak aby mohla být zbudována opěrná stěna z litého betonu a následně postaven betonový plot, který 

byl oddělil obecní pozemky od pozemků majitelky domu č.p. 11.  

Usnesení k bodu č. 4: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu stavebních akcí. O vznesených připomínkách ke 

stavbám polních cest bude starosta obce informovat na nejbližším kontrolním dnu jak Státní 

pozemkový úřad, stavební dozor i zhotovitele staveb. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

5) Neinvestiční příspěvek na hřbitov v Bobrové 

Městys Bobrová zaslal dodatek ke smlouvě o zajištění provozování pohřebiště v jiné obci ze dne 22.7.2013, 

kde dochází ke změně výše příspěvku pro rok 2014 – vypočteno na základě nákladů roku 2013 a počtu 

hrobových míst občanů obce. Letošní příspěvek činí 6 929,-. Loni 8 982,- Kč. 

Usnesení k bodu č. 5: 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek ke smlouvě o zajištění provozování pohřebiště a výši neinvestičního 

příspěvku ve výši 6 929,- Kč.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

6) Hospodaření obce 1-8/2014 

Podrobné hospodaření bylo zasláno zastupitelům k prostudování. Nebyli připomínky. 

Usnesení k bodu č. 6: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.8.2014 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

7) Rozpočtové opatření č. 6 

Účetní obce seznámila zastupitelé s navrženými rozpočtovými změnami. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové 

opatření č. 6 v předloženém znění. 

Usnesení k bodu č. 7: 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 



8) Internetové stránky obce-nabídka inovace 

Pan Juránek zaslal obci nabídku na inovaci www.stránek obce, které by byly funkční i na mobilních 

telefonech a tabletech. Zastupitelstvo rozhodlo nechat rozhodnutí na nové zastupitelstvo, případně počkat, 

zda nebude vypsán dotační titul.  

Usnesení k bodu č. 8: 

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zatím nebude provedena inovace www.stránek obce. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

9) Směrnice k odpisování majetku (změna dle platných předpisů) 

Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení novou směrnici k odepisování majetku. Směrnice reaguje 

na novelizaci ČÚS 708, kdy dochází k jinému pohledu na zbytkovou hodnotu majetku. Zastupitelstvo obce 

schvaluje předloženou směrnici k odepisování majetku – odpisový plán platný od 1.1.2014. 

Usnesení k bodu č. 9: 

Zastupitelstvo obce schvaluje předloženou směrnici k odepisování majetku – odpisový plán platný od 

1.1.2014. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

10) Zhodnocení volebního období 2010 – 2014 

Všem zastupitelům byl předem zaslán materiál Zhodnocení volebního období za roky 2011 – 2014, kde byly 

uvedeny významné investiční akce, opravy, náklady a výnosy v jednotlivých letech.  

Usnesení k bodu č. 10: 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o Zhodnocení volebního období za roky 2010 – 2014. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

 

11) Různé 

a) Evangelický hřbitov – starosta obce informoval, že nechal vypracovat souhlasné prohlášení ohledně 

pozemků pod evangelickým hřbitovem. V pondělí 22.9.2014 bylo prohlášení předáno ke kontrole 

Katastrálnímu úřadu, pokud bude v pořádku, budou převedeny pozemky p.č. 240, 241, 242 a 243 na 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě (bude zrušen 

duplicitní zápis vlastnictví). Souhlasné prohlášení řeší i následný převod p.č. 240 o výměře 332 m2 

na základě darovací smlouvy do výhradního vlastnictví Obce Dlouhé (tento pozemek není oplocen a 

je součástí místní komunikace). 

b) Starosta obce informoval o zdravotních problémech místostarosty obce, dokončí volební období, pro 

další období už nekandiduje. Jako poděkování za mnoholetou činnost pro obec a to nad rámec 

funkce místostarosty (divadelní spolek) navrhují zastupitelé věnovat leteckou fotografii obce.   

 

Usnesení k bodu č. 11: 

Zastupitelstvo obce schvaluje v poměru hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel: 

a) Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření souhlasného prohlášení ohledně pozemků p,č, 240, 241, 

242, 243 v k.ú. Dlouhé na Moravě (souhlas s výmazem duplicitního zápisu vlastnictví) i 

s nabytím pozemku parc. č. 240 v k.ú. Dlouhé na Moravě na základě darovací smlouvy 

s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě. 

b) Vypracování letecké fotografie pro účely věcného daru. 

 

 

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

 

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

 

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

 

    Bureš Luboš …………………………… 

 

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

http://www.stránek/
http://www.stránek/

