
Č. j. 0914 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 11. 12. 2014 

 

 

Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) : 

Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis 

Pavel 

Omluven:   Janíček Libor, Tulis Josef 

Přítomní občané:  Zahrádka Jaromír, Čuhel Martin 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Cikryt, Luboš Bureš  

Zapisovatel:   Tulisová Pavlína 

 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Rezignace zastupitele obce Janíčka Libora a složení slibu náhradníka 

3. Volba ověřovatelů zápisu 

4. Informace o stavu prací polní cesty a budování rybníka Podvesnice 

5. Informace, kolaudace víceúčelové hřiště a víceúčelová budova 

6. Hospodaření v obecním lese 

7. Schválení smlouvy TS Bystřice nad Pernštejnem-odvoz TKO 

8. Schválení smlouvy o provozu obecního vodovodu s VAS 

9. Žádost o fin. příspěvek Římsk. katolická farnost Radešínská Svratka a Nížkov na nové varhany 

10. Rozpočtové opatření č.7                                                                                                 

11. Schválení pověření starosty k provádění rozpočtových změn 

12. Rozpočtové provizorium 

13. Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020 

14. Schválení inventarizační komise 

15. Žádost o připojení na obecní vodovod 

16. Různé 

17. Závěr 

 

 

Ad 1 a 2) Zahájení a rezignace zastupitele obce Janíčka Libora a složení slibu náhradníka 

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hodin starosta obce, pan Tulis Pavel, který přivítal všechny 

přítomné.  Starosta 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 

4.12.2014 do 11.12.2014. Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou. 

Oproti pozvánce došlo k přesunu bodu 3 (rezignace zastupitele obce) na bod 2, tak aby se mohla nová členka 

účastnit hlasování. Nikdo ze zastupitelů nechtěl program doplnit. 

Úvodem starosta informoval zastupitelé že dne 9.12.2014 obdržel od pana Libora Janíčka rezignaci na člena 

zastupitele obce. Novým členem zastupitelstva se proto stává první náhradník, paní Jaroslava Hlavatá, která 

je přítomná, aby mohla složit slib. Starosta přečetl text slibu a paní Hlavatá slovem „slibuji“ a podpisem pod 

textem slibu složila slib zastupitele obce.  

Usnesení č. 0914/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel  

Usnesení č. 0914/02 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci pana Libora Janíčka na člena 

zastupitelstva obce. Nová členka zastupitelstva, paní Jaroslava Hlavatá složila slib. 

 

 

 



Ad 3) Volba ověřovatelů zápisu 

Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Cikryta a Luboše Bureše. Oba jmenovaní byli 

jednohlasně schváleni. 

Usnesení č. 0914/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Cikryta a 

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

 

Ad 4) Informace o stavu prací polní cesty a budování rybníka Podvesnice 

Starosta informoval o stavu výstavby polních cest Státním pozemkovým úřadem. Cesty jsou téměř 

dokončeny. Převzaty byly cesty do Radešínské Svratky a Čekánovce. Zastupitelstvu bylo předloženo 

hospodaření obce za rok 2014, kde jsou podrobné informace k jednotlivých akcím včetně finančního 

zhodnocení.  

K dokončovacím pracím polních cest v diskusi vystoupil pan Jan Krejsek – nelíbí se mu kupy hlíny u cesty, 

zda budou odvezeny. V některých částech je cesta níž než okolní terén, voda poteče po cestě a bude ji ničit. 

Starosta sdělil, že problémy kolem výstavby řeší investor – Státní pozemkový úřad v souladu s projektem.  

Stavba rybníku na Podvesnicích je také téměř hotová, zbývají už jen terénní úpravy, je profinancovaná, 

dotace vyčerpány.  

Usnesení č. 0914/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o postupu prací polních cest a 

Interakčního prvku plošného Podvesnice. 

 

5) Informace, kolaudace víceúčelové hřiště a víceúčelová budova 

Starosta obce informoval, že 11.11.2014 proběhla kolaudace víceúčelového hřiště i víceúčelové budovy. Obě 

stavby byly úspěšně zkolaudovány. Nyní se musí dořešit změny druhů a výměr pozemků na katastrálním 

úřadě v souladu s geometrickým plánem. Podrobné informace byly v materiálu Hospodaření obce za rok 

2014. Účetní obce nyní připravuje závěrečné vyúčtování akcí pro poskytovatele dotací.  

Usnesení č. 0914/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o dokončení akcí Zkvalitnění života 

na venkově – SO 01 - Víceúčelové hřiště a Víceúčelová budova. 

 

6) Hospodaření v obecním lese 

Starosta informoval, že v příštím roce by se měly dle lesního hospodářského plánu vysázet jedle. Navrhuje 

provést oplocenku, byla kontaktována lesní škola v Petrovicích, zda by byli ochotni provést v rámci 

praktické výuky. Předběžně přislíbeno. Ing. Cikryt informoval, že po ledovce jsou v obecním lese zlomy – 

na křižovatce ke Křídlům. 2 borovice na Kamenci. Starosta obce se spojí s lesním hospodářem a následně 

bude provedeno odstranění. 

Usnesení č. 0914/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v lese a schvaluje pro 

výsadbu jedlí v příštím roce udělat oplocenku.  

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

 

7) Schválení smlouvy TS Bystřice nad Pernštejnem-odvoz TKO 

Minulý týden přivezli zástupci TS Bystřice nad Pernštejnem, a.s. nový dodatek (Příloha č. 6) ke smlouvě o 

dílo č. 10/2010, ceny pro rok 2015 zůstávají stejné. Místostarosta informoval, že na schůzi Mikroregionu 

Novoměstsko nabízeli služby technických služeb Nového Města na Moravě. Cenově méně výhodné. Bylo 

navrhnuto podepsat dodatek s TS Bystřice n. P., schváleno všemi přítomnými.  

Usnesení č. 0914/07 – Zastupitelstvo schvaluje přílohu č. 6 smlouvy o dílo č. 10/2010 na zajištění 

nakládání s komunálním odpadem s firmou TS Bystřice nad Pernštejnem, a.s. 

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

 

8) Schválení smlouvy o provozu obecního vodovodu s VAS 

Ke schválení byl předložen Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování vodovodu PS 938, který byl zaslán 

Vodárenskou akciovou společností. Cena za služby na rok 2015 ve výši 77 890,- bez DPH, tj. o něco více 

než v roce 2014, ale o něco méně než v roce 2013. Starosta informoval, že rozdíl je způsoben jedním 

rozborem vody navíc. Dodatek byl schválen. 



Usnesení č. 0914/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování vodovodu 

PS 938. 

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

 

9) Žádost o fin. příspěvek Římsk. katolická farnost Radešínská Svratka a Nížkov na nové varhany 

Účetní přečetla žádost z Nížkova, starosta žádost z Radešínské Svratky. Po krátce diskusi, kdy se zastupitelé 

přiklonili k poskytnutí daru do Radešínské Svratky z důvodu sousedství obcí, bylo schválen finanční dar pro 

Římskokatolickou farnost Radešínská Svratka ve výši 2.000,- Kč. Farnosti Nížkov nebyl finanční dar 

schválen.  

Usnesení č. 0914/09 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Římskokatolické farnosti Radešínská 

Svratka ve výši 2 000,- Kč na nové varhany. Farnosti Nížkov nebyl finanční dar schválen.    

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

 

10) Rozpočtové opatření č. 7     

Účetní obce seznámila zastupitelstvo s připravenými rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo obce schválilo 

bez připomínek. Starosta zde informoval, že 19.11.2014 bylo podepsané souhlasné prohlášení s Farním 

sborem ČBCE. Nyní se čeká, jak dopadne řízení na KN.  

Usnesení č. 0914/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 

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

                                                                                             

11) Schválení pověření starosty k provádění rozpočtových změn 

Zastupitelstvu byl předložen návrh na přenesení kompetencí schvalování rozpočtových změn pro starostu 

obce pro nové volební období. Návrh vychází z původní vnitřní směrnice. Zastupitelstvo obce hlasováním 

schválilo přenesení kompetencí v předloženém znění, které bude zapracováno do vnitřní směrnice. 

Usnesení č. 0914/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje kompetence pro provádění rozpočtových změn 

starostou obce dle předloženého návrhu vnitřní směrnice. 

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

 

12) Rozpočtové provizorium 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo rozpočtové provizorium obce pro rok 2015. Obec bude do doby 

schválení rozpočtu na rok 2015 hospodařit podle rozpočtu schváleného na rok 2014. 

Usnesení č. 0914/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2015. Obec 

bude hospodařit dle rozpočtu roku 2014. 

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

 

13) Rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020 

Zastupitelstvu obce byl předložen rozpočtový výhled obce na roky 2015 – 2020. Původní rozpočtový výhled 

byl do roku 2016, ale z důvodu přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. připravila účetní obce rozpočtový 

výhled nový. Po vysvětlení, jak byl výhled sestavován, byl schválen všemi zastupiteli.  

Usnesení č. 0914/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 – 2020. 

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

 

14) Schválení inventarizační komise 

Jako každoročně je třeba stanovit členy inventarizační komise. Zastupitelstvo obce pověřuje provedením 

inventarizace za rok 2014 Ing. Jiřího Cikryta (předseda), Tulise Pavla, Tulisovou Pavlínu, Hubla Jiřího a  

Hlavatou Jaroslavu (členové). 

Usnesení č. 0914/14 – Zastupitelstvo obce pověřuje provedením inventarizace za rok 2014 Ing. Jiřího 

Cikryta (předseda inventarizační komise), Tulise Pavla, Tulisovou Pavlínu, Hubla Jiřího a  Hlavatou 

Jaroslavu (členové). 

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

 

 

 



15) Žádost o připojení na obecní vodovod 

Starosta přednesl žádost Jana Karáska na připojení na obecní vodovod kravína v areálu družstvu, kde by 

chtěl mít chov králíků.  Pan Karásek by chtěl připojení od Pikhartových, starosta s místostarostou navrhují 

prodloužit vodovod od domu č.p. 103, který je koncový a vyřešil by se s tím částečně problém s kvalitou 

vody na č.p. 103. V budoucnu by mohlo dojít k dookruhování. Místostarosta předložil zastupitelům nákres, 

kudy by mohl být vodovod veden. Zastupitelé souhlasí se zahájením jednání ohledně přípravy projektu. 

Krejsek Jan se zeptal, co způsobuje, že někdy má vodu zakalenou. Starosta mu vysvětlil, že při náhlém 

vyšším odběru vody může dojít k utrhnutí usazenin v potrubí a to pak způsobí krátkodobé znečištění. 

Vodovodní řád je pravidelně odkalován. Ing. Cikryt poukázal na to, že již nejsou čitelné cedule ochranného 

pásma. Starosta zjistí, kde by se daly objednat nové a v příštím roce by se vyměnily. Odsouhlaseno, aby 

výměna vodoměrů proběhla až po vyčištění vrtu. 

Usnesení č. 0914/15 – Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením jednání ohledně přípravy projektu na 

prodloužení obecního vodovodu do zemědělského areálu od č.p. 103. Zastupitelstvo obce rozhodlo 

obnovit v příštím roce cedule ochranného pásma a vodoměry vyměnit až po vyčištění vrtu.  

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

 

16) Různé 

a) Starosta obce informoval, že zaměstnanci přijatí od úřadu práce na VPP skončili pracovní poměr 

k 30.11.2014 

Usnesení č. 0914/16 a) – Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení pracovních poměrů se 

zaměstnanci obce přijatých z úřadu práce na VPP k 30.11.2014. 

b) Starosta informoval o svozu odpadu mezi vánočními svátky -  místo 25.12. bude svoz v so 27.12. a místo 

1.1.bude 2.1.2015 

Usnesení č. 0914/16 b) – Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu svozů odpadu během vánočních 

svátků  

c) Starosta také informoval o kontrole firmou EKO-KOM, která proběhla 11.11.2014 – kontrola proběhla 

v pořádku, pouze bylo obci doporučeno, schválit pro Sbor dobrovolných hasičů pověření ke sběru železného 

odpadu – schváleno všemi přítomnými. 

Usnesení č. 0914/16 c) – Zastupitelstvo obce pověřuje sběrem tříděného odpadu, zejména kovového 

odpadu, na území obce Sbor dobrovolných hasičů Dlouhé. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

d) Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy na zemědělské pozemky od 

pana Jana Tulise z Branišova. Původní smlouva končí k 31.12.2014, nájemcem navrhováno prodloužit opět o 

5 let. Zastupitelstvo po krátké diskusi ohledně doby nájmu a ceně schválili prodloužit nájemní smlouvu a 

ponechat částku za 1 ha v dosavadní výši 1 000,- Kč vzhledem k místu, kde se pozemky nacházejí. V příštím 

roce navrhují uzavření smlouvy nové pachtovní – v souladu s novým občanským zákoníkem.  

Usnesení č. 0914/16 d) – Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na zemědělské 

pozemky s panem Janem Tulisem o dalších 5 let. Částka za 1 ha zůstává ve stejné výši 1 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření dodatku v souladu se schválením a v příštím roce ke 

změně nájemní smlouvy na pachtovní v souladu s novým občanským zákoníkem. Hlasování: 8 pro, 0 

proti, 0 se zdržel. 

e) Obecnímu úřadu byl doručen seznam členů zásahové jednotky hasičů, starosta přečetl jmenované členy – 

schváleno všemi přítomnými 

Usnesení č. 0914/16 e) – Zastupitelstvo obce schvaluje členy zásahové jednotky hasičů, tak jak byli 

navrženi Sborem dobrovolných hasičů Dlouhé. Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

Diskuse:  

Na závěr zasedání zastupitelstva proběhla diskuse.  

1. Krejsek Jan upozornil na místo nad esíčky nad rybníkem Podvesnice, nebezpečí sjetí vleku z břehu. 

Starosta sdělil, že obecní cesta je v těchto místech široká dle katastru nemovitostí 5 m, což by mělo být 

dostačující. Krejsek Jan požádal, zda by při konečném zaměření rybníka nemohla být vytyčena i cesta. 

Starosta informoval, že pokud by mělo být vytyčení závazné, muselo by být provedeno geodetem za 

účasti vlastník sousedních pozemků. Starosta navrhuje udělat sklon cesty na druhou stranu, směrem k 

poli.  

2. Bureš Luboš upozornil na potřebu posekání trávy a náletů u rybníka Polňák. Navrhuje vypracovat pro 

příští rok pro zaměstnance plán práce.  



3. Krejsek Jan dále zmínil, že by bylo potřeba posekat křoví u cesty do Branišova. Na to mu bylo 

odpovězeno, že to zaměstnanec obce není schopen sám ručně udělat. Nejlepší by bylo, kdyby vlastníci 

přilehlých pozemků průběžně udržovali meze sami.  

4. Luboš Bureš následně sdělil, že se na něj obrátili někteří občané, že nejsou informováni o jednáních 

zastupitelstva obce. Na to jim starosta sdělil, že pozvánka je vždy 7 dní před konáním zastupitelstva 

vyvěšována na úřední desce i elektronické a pozvánka je zasílána na e-maily hlášení místního rozhlasu. 

Zpravidla jsou občané zváni i místním rozhlasem. Navrženo informovat občany o konání zastupitelstev 

v Obecníku s tím, že veškerá jednání zastupitelstva jsou veřejná.   

5. Místostarosta informoval, že po provedené elektroinstalaci v kulturním domě, kde byla provedena 

přípojka pro víceúčelovou budovu, je třeba vysekanou omítku začistit a něčím obložit. Zeď je vlhká. 

Místostarosta se o začištění zdi, případně obložení postará sám. 

 

17) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast, popřál všem klidné přižití Vánočních svátků a zasedání ukončil ve 

21.10 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.12.2014 

 

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

 

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

 

   Bureš Luboš       …………………………. 

 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 


