
Č. j. 0814 

 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 6. 11. 2014 

 

 

Přítomni nově zvolení členové ZO (8 z 9) : 

Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis Josef, Tulis Pavel 

Omluven:   Janíček Libor 

Přítomní občané:  --- 

Ověřovatelé zápisu:  Petera Roman, Krejsek Jan  

Zapisovatel:   Tulisová Pavlína 

 

Navržený program:   
1. Složení slibu 

2. Schválení programu 

3. Určení ověřovatelů zápisu(§ 95 odst.1 zák. o obcích) a zapisovatele                                                                                                                    

4. Volba starosty a místostarosty 

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

b) volba starosty  

c) volba místostarosty 

5. Schválení jednacího řádu ZO 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členu finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru                                                                                                                       

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výbor 

f) volba členů kontrolního výboru 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva                             

(§ 72 zákona o obcích) 

8. Různé 

9. Diskuse                                                                                                                                                         

10. Závěr 

Jednání ustavujícího zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hodin dosavadní starosta a zároveň nejstarší zvolený 

člen zastupitelstva obce, pan Tulis Pavel, který přivítal všechny přítomné.  Předsedající schůze konstatoval, 

že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce (i 

elektronické) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2014 do 6.11.2014.  

 

1) Složení slibu 

Pan Tulis Pavel přečetl slib člena zastupitelstva obce, po jeho přečtení nově zvolení členové zastupitelstva 

v abecedním pořadí přistoupili k předsedajícímu a podáním ruky složili slib, který stvrdili svým podpisem. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Omluven z dnešního zasedání byl 

Janíček Libor.  

Usnesení č. 0814/01 – Přítomní členové zastupitelstva obce složili slib. 

 

2) Schválení programu 

Pan Tulis Pavel přečetl program zasedání, který byl jednohlasně schválen. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy na doplnění. 

Usnesení č. 0814/02 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ustavujícího zastupitelstva. 



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

3) Určení ověřovatelů zápisu 

Pan Tulis Pavel navrhl na ověřovatele zápisu pana Roman Petera a Jan Krejska. Oba jmenovaní byli 

jednohlasně schváleni. 

Usnesení č. 0814/03 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu pana Romana Peteru a Jana 

Krejska.   

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

 
4) Volba starosty a místostarosty 

a) Zastupitelstvo obce hlasováním určilo členy návrhové a mandátové komise, kterými se stali po 

jednomyslném hlasování pánové Tulis Josef a Janíček Rudolf. 

Zastupitelstvo obce hlasováním jednohlasně určilo, že volba starosty a místostarosty bude provedena 

aklamací – veřejně zvednutím pravé ruky. Volené funkce budou neuvolněné.  

b) Předseda vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty prostřednictvím návrhové komise.  

Návrhová komise navrhla na funkci starosty pana Pavla Tulise, který s kandidaturou souhlasil.  Na dotaz 

k ostatním zastupitelům, zda by někdo další přijal kandidaturu na starostu, nikdo nereagoval. Bylo 

přistoupeno k hlasování. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 7 pro, nikdo proti, 1 se 

zdržel, pana Tulise Pavla za starostu obce pro volební období 2014 – 2018. 

c) Dále bylo hlasováno o návrhu na post místostarosty. Funkce místostarosty byla návrhovou komisí 

nabídnuta všem zastupitelům. S kandidaturou na funkci místostarosty souhlasil nakonec pouze pan Hubl Jiří. 

Zastupitelstvo obce schválilo hlasováním v poměru hlasů 7 pro, nikdo proti, 1 se zdržel, pana Hubla 

Jiřího za místostarostu obce pro volební období 2014 – 2018. 

Usnesení č. 0814/04a – Zastupitelstvo obce určuje za členy návrhové a mandátové komise pana Josefa 

Tulise a Rudolfa Janíčka. Zastupitelstvo obce určuje, že hlasování bude provedeno aklamací a že 

volené funkce budou neuvolněné. 

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

Usnesení č. 0814/04b – Zastupitelstvo obce Dlouhé volí starostou obce Dlouhé pana Pavla Tulise.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

Usnesení č. 0814/04c – Zastupitelstvo obce Dlouhé volí místostarostou obce Dlouhé pana Jiřího Hubla.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

 

5) Schválení jednacího řádu 

Nově zvolený starosta obce dále pokračoval ve vedení schůze. Zastupitelstvu předložil ke schválení jednací 

řád. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce zůstalo téměř ve stejném složení, jako bylo to minulé (nový 

člen zastupitelstva pouze Petera Roman), navrhl starosta, aby byl schválen jednací řád v současném znění. 

Ze strany zastupitelů nebyly žádné připomínky k jednacímu řádu a zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo 

předložený jednací řád. 

Usnesení č. 0814/05 – Zastupitelstvo obce schvaluje jednací řád zastupitelstva obce.  

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

 

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Zastupitelstvo určuje 

počet členů výboru, který musí být lichý a musí mít nejméně 3 členy. Zastupitelstvo obce jednohlasně 

schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru, každý v počtu 3 členů. 

a) Za předsedu finančního výboru byl navržen a následně hlasováním zvolen pan Ing. Cikryt Jiří – 

hlasování 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

b) Členy finančního výboru se staly paní Ing. Cikrytová Jana a Pejchalová Marie – hlasování 8 pro, 0 

proti, 0 se zdržel. Obě jmenované, dle vyjádření starosty, se jmenováním souhlasí.  



c) Za předsedu kontrolního výboru byl navržen a následně hlasováním zvolen pan Bureš Luboš – 

hlasování 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel. 

d) Členy kontrolního výboru se staly paní Ing. Cikrytová Jana a Pejchalová Marie – hlasování 8 pro, 0 

proti, 0 se zdržel. Obě jmenované, dle vyjádření starosty, se jmenováním souhlasí.  

Usnesení č. 0814/06 – Zastupitelstvo obce Dlouhé zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory 

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

Usnesení č. 0814/06a - Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Ing. Jiřího Cikryta. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

Usnesení č. 0814/06b – Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru, kterými se stávají Ing. 

Cikrytová Jana a Pejchalová Marie. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

Usnesení č. 0814/06c - Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Luboše Bureše. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

Usnesení č. 0814/06d – Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru, kterými se stávají Ing. 

Cikrytová Jana a Pejchalová Marie. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Zastupitelstvu obce rozhodlo, že odměny budou vypláceny pouze neuvolněnému starostovi a místostarostovi 

a to od následujícího dne, tj. od 7.11.2014, tak aby odměna navazovala. Zastupitelstvu bylo předloženo 

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení 459/2013 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstva. Dále byli zastupitelé seznámeni se způsobem výpočtu maximální odměny a s odměnami 

vyplácenými v minulém volebním období.  Po krátké diskusi, kdy pan Pavel Tulis mimo jiné informoval o 

zvýšení práce účetní obce, která v době nemoci bývalého místostarosty přebrala jeho náplň práce, bylo Ing. 

Jiřím Cikrytem navrhnuto vyplácet cca 2/3 maximální částky. Zastupitelé jednohlasně souhlasili a byl 

proveden výpočet. Následně bylo hlasováno o odměně pro neuvolněného starostu ve výši 12.500,- Kč 

měsíčně. Schváleno: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Dále byl proveden výpočet 2/3 max. odměny pro 

místostarostu, tj. cca 7.600,- Kč. Místostarosta byl proti návrhu, navrhuje ponechat na současné výši 7.100,- 

Kč. Zastupitelé souhlasili s tím, že v únoru se vyhodnotí práce místostarosty a výše odměny se znovu 

posoudí. Zastupitelé následně hlasovali o odměně pro neuvolněného místostarostu ve výši 7.100, Kč. 

Schváleno: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel. Ostatní členové zastupitelstva nebudou odměňováni. 

Usnesení č. 0814/07 – Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce starosty obce ve výši 

12.500,- Kč měsíčně (hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel) a místostarostovi obce ve výši 7.100,- Kč, 

kdy v únoru 2015 bude odměna místostarosty znovu posouzena (hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel). 

Odměny budou vypláceny s účinností od 7.11.2014 a ostatní členové zastupitelstva nebudou 

odměňováni (hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

8) Různé 

Zpráva starosty obce o průběhu stavebních akcí v obci. 

Starosta informoval, že kolaudace víceúčelového hřiště a víceúčelové budovy pro muzikanty proběhne 

11.11.2014. Víceúčelové hřiště bylo dokončeno dle smlouvy 30.9.2014. Na víceúčelové budově jsou 

prováděny dokončovací práce – zábradlí na schodiště a zprovoznění elektroinstalace. Bylo provedeno 

geodetické zaměření a v nejbližších dnech bude provedena elektro revize. Dokončují se 3 polní cesty Státním 

pozemkovým úřadem. Starosta informoval o problémech na stavbě polní cesty do Branišova. Dále starosta 

seznámil zastupitele s postupem prací na akci Realizace interakčního prvku plošného Podvesnice, který je 

před dokončením, práce komplikuje počasí. Na SFŽP byla podaná 1. žádost o platbu.  

Usnesení č. 0814/08 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu stavebních 

akcí v obci. 

 

9) Diskuse 

a) Provozní řád víceúčelového hřiště - účetní informovala, že na vstupní branku umístila informace 

k užívání víceúčelového hřiště (co je povoleno a co je zakázáno). Dále informovala, že by bylo dobré 



schválit provozní řád víceúčelového hřiště – návrh má zpracovaný a zašle ho e-mailem všem zastupitelům k 

připomínkování. Jiří Hubl navrhl, že by bylo vhodné na mantinely nalepit piktogramy, které by obrázkově 

ukazovaly, co je zakázáno. Bylo řešeno, zda hřiště zamykat, či ne. Zatím nebylo rozhodnuto, hřiště zatím 

zůstane volně přístupné. Jiří Hubl vznesl otázku ohledně osvětlení a uskladnění branek, sítí a sloupků. 

Zastupitelům ukázal fotografii, jak by mohlo být řešeno uskladnění mobiliáře hřiště – zastřešená 

uzamykatelná bedna, která by byla umístěná např. u opěrné zdi ze šalovacích dílců (co nejblíže hřiště). 

Zastupitelům dáno k přemýšlení, jak toto vyřešit, nyní na zimu bude mobiliář uskladněn v budově bývalé 

školy. Dále bylo diskutováno ohledně osvětlení hřiště. Již dnes je jasné, že navrhované osvětlení dle projektu 

(1 sloup veřejného osvětlení) bude nedostatečné, obzvlášť v zimním období, kdy se uvažuje o ledování 

plochy a kdy se brzy stmívá. Jak postupovat bude prodiskutováno při kolaudaci s referentkou stavebního 

úřadu. Kolem hřiště byla před terénními úpravami natažena chránička pro možnost rozvodu budoucího 

osvětlení.  Pan Bureš Luboš se ptal, zda se počítá s možností rezervace víceúčelového hřiště. Zastupitelé 

souhlasili, že by bylo vhodné vymyslet nějaký systém. Navrženo umístit tabuli s fixem, kde by bylo možné 

provést rezervaci.   

Usnesení č. 0814/9a – Zastupitelé obce se seznámí s připraveným návrhem provozního řádu, který jim 

zašle účetní obce a připraví si návrhy na úpravu do příštího jednání zastupitelstva obce včetně návrhu 

na uskladnění mobiliáře. Starosta zjistí podmínky pro provedení osvětlení na stavebním úřadě.  

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

b) Polní cesty – zastupitelé diskutovali ohledně kvality prováděných prací na stavbách polních cest. Zejména 

o problémech na cestě do Branišova. Diskutováno ohledně dopravního značení – starosta informoval, že 

povoluje dopravní odbor MÚ Nové Město na Moravě. Dotaz – pro jak velké zatížení jsou cesty 

projektovány. Starosta informoval, že projekt je už z roku 2001, účetní náhledem do technické zprávy 

projektu informovala, že je uváděno lehké zatížení. Další dotaz zněl, jak to bude s předáním, kdo bude 

vymáhat záruky – bude zjištěno.  

Druhé 2 polní cesty – do Rad.Svratky a Čekánovce jsou před položením vrchní vrstvy. Tyto cesty zhotovuje 

jiná firma a s pracemi je větší spokojenost.  

Bylo řešeno, jak zajistit, aby uživatelé sousedních pozemků neorali obecní pozemky. Jak zajistit hranice, 

navrženo vysadit kamenné sády - bude ještě předmětem diskuse. Po kolaudaci polních cest by bylo vhodné 

svolat uživatele a informovat je o podmínkách užívání cest (sjíždět pouze v místech sjezdů, nosnost nákladu 

apod.). Hubl Jiří navrhuje naplánovat výsadbu na obecních pozemcích v blízkosti polních cest – zde bude 

problém dle nového občanského zákoníku s minimální vzdáleností – zjistit více informací. Současně uvedl, 

zda by pracovníci obce nemohli nachystat z prořezávky kolky pro výsadbu stromků. Na to reagoval starosta, 

že k tomuto účelu by naplánoval prořezávku v jiném místě v lese. Dále byla připomínka, že je potřeba 

posekat  kolem rybníka Polňák, vyřezat nálety v přelivovém prostoru a uklidit sklad za hospodou.  

Usnesení č. 0814/9b – Zastupitelstvo pověřuje starostu o zjištění bližších informace ohledně 

dopravního značení polních cest, podmínek převzetí polních cest od Státního pozemkového úřadu a 

možnosti výsadby stromů vedle polních cest.   

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

10) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.00 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 12.11.2014 

 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Petera Roman  …………………………. 

 

   Krejsek Jan        …………………………. 

 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 


