
 Č. j. 01/16 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 25. 2. 2016 

 

Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) : 

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

Pavel 

Omluven:   Petera Roman 

Přítomní občané:  Pavlovský Josef ml., Hlavatý Josef, Musil Pavel  

Ověřovatelé zápisu:  Tulis Josef, Bureš Luboš 

Zapisovatel:   Tulisová Pavlína 
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2016 

4. Finanční příspěvek Bobrová – hasičské auto 

5. Finanční příspěvek - Zdrav. postižení, Hospic, Zdislava, Portimo, Diakonie, Baby box 

6. Smlouva VAS 

7. Smlouva TS 

8. Cesta spojovací-nabídka 

9. Vodovodní přípojka č.p. 16 

10. Vlajka pro Tibet 

11. Různé 

12. Závěr 

 

1) Zahájení  

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 

17.2.2016 do 25.2.2016. Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou. 

Program byl schválen.  

Návrh usnesení č. 01/16/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu pana Tulise Josefa a Bureše Luboše. Oba jmenovaní byli jednohlasně 

schváleni. 

Návrh usnesení č. 01/16/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Tulis Josef a Bureš 

Luboš.  

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
 

3) Schválení návrhu rozpočtu obce 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu s pozvánkou. Návrh byl vyvěšen od 5.2.2016 do 25.2.2016, připomínky 

k návrhu rozpočtu obecní úřad neobdržel. Účetní obce informovala, že návrh rozpočtu byl sestaven dle 

výsledku hospodaření loňského roku s přihlédnutím k předchozím letům. Tučně jsou v rozpočtu plánované 

investiční či větší akce, které nejsou běžné v daném roce. Následně účetní obce seznámila zastupitelé 

s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu. S plánovanými pracemi na opravách v bývalé škole seznámil 

místostarosta obce, který zastupitelům předložil nákres dispozičního řešení. 

Diskuse proběhla při schvalování finančních darů organizacím. Starosta přečetl žádost Městyse Bobrová o 

finanční příspěvek na pořízení nového hasičského auta – starosta navrhl částku 30 000 – 40 000 Kč (obdobně 

jak poskytly obce okrsku). Hlasovalo se o částce 35 000,- Kč, která byla jednohlasně schválena.  

Poté starosta informoval o žádosti Centra Zdislava, p.o. o vyrovnávací platbu. Dle zásad Kraje Vysočina se 

obce spolupodílejí na finanční podpoře sociálních služeb pro svoje občany. Pro denní stacionáře je tato 

spoluúčast stanovena ve výši 25 % nákladů na základní činnosti sociálních služeb. Klienti si také hradí za 



poskytované služby. Dle výpočtu žádá Centrum Zdislava o částku 28 509,- Kč na jednoho klienta, který 

denní stacionář navštěvuje 3x v týdnu. V minulém roce poskytla obec 7 000,- Kč, pro letošní rok byla 

navržena do rozpočtu částka 10 000,- Kč za rok a občana, což je cca daňový výnos na jednoho obyvatele. 

Centrum Zdislava předložila ke schválení návrh veřejnoprávní smlouvy. Následovalo hlasování o dotaci – 

vyrovnávací platbě -  Centru Zdislava ve výši 10 000,- Kč za rok – jednomyslně schváleno. Následně bylo 

jednomyslně schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy s Centrem Zdislava na schválenou částku. 

V následující tabulce jsou jmenovitě vyčísleny schválené finanční dary organizacím. 

Finanční dary organizacím 

navrženo 

v rozpočtu 

navrženo při 

jednání 

zastupitelstva schváleno 

Městys Bobrová-hasičské auto 0 35000 35000 

Portimo, o.p.s. 6000   6000 

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 2000   2000 

Centrum Zdravotně postižených, o.p.s. 1000   1000 

Diakonie Broumov, sociální družstvo 1000 2000 2000 

Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.  
  1000 1000 

CELKEM 20000   57000 

Finanční dotace organizacím    

Centrum Zdislava, p.o.-veřejnoprávní smlouva 10000   10000 

Schválené finanční dary a dotace budou zapracovány do schváleného rozpočtu na rok 2016.    

Zastupitelé byli vyzváni, aby se k rozpočtu vyjádřili – Luboš Bureš se zeptal, jaký je do budoucnosti plán 

s obecním úřadem, zda nezměnit způsob vytápění (vysoká částka za platbu elektřiny). Opravuje se škola, 

bude se tam také topit, zda se plánuje přesun obecního úřadu tam, až se opraví. Zda nezateplit obecní úřad. 

Po krátké diskusi bylo konstatováno, že to ukáže čas. 

Na závěr účetní informovala o provedeném rozpočtovém opatření na konci roku, které schválil starosta obce 

na základě svěřené pravomoci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 

Návrh usnesení č. 01/16/03a - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako 

vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 3 096 000,- Kč, financováním 0,- Kč (na splátky půjčky použity 

prostředky naspořené z minulých let) splátky půjčky ve výši 388 896,- Kč. Jako závazné ukazatele u 

příjmů jsou stanoveny jednotlivé položky a u výdajů jednotlivé Paragrafy s tím, že překročení 

závazného ukazatele o 5 % není porušením vůle zastupitelstva.  

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

Návrh usnesení č. 01/16/03b – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje poskytnutí finančních darů 

následujícím organizacím: 

Městysi Bobrová na hasičské auto 35 000,00 Kč, Portimu, o.p.s. 6 000,00 Kč, Domácímu hospicu 

Vysočina, o.p.s., Nové Město na Moravě, 2 000,00 Kč, Centru zdravotně postižených, o.p.s. Žďár nad 

Sázavou, 1 000,00 Kč, Diakonii Broumov, sociálnímu družstvu, 2 000,00 Kč, Baby boxu pro odložené 

děti-STATIM, z.s. ve výši 1 000,00 Kč. 

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

 

Návrh usnesení č. 01/16/03c – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje poskytnutí dotace – vyrovnávací 

platby - Centru Zdislava, p.o. ve výši 10 000,00 Kč pro rok 2016 a schvaluje uzavření předložené 

veřejnoprávní smlouvy.  

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

Návrh usnesení č. 01/16/03d – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí závěrečné rozpočtové 

opatření č. 5/2015 schválené starostou obce 30.12.2015. 

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

 

4) Finanční příspěvek Bobrová – hasičské auto 

Projednáno při schvalování rozpočtu, viz bod. 3.  

 

5) Finanční příspěvek - Zdrav. postižení, Hospic, Zdislava, Portimo, Diakonie, Baby box 

Projednáno při schvalování rozpočtu, viz bod. 3.  

 

 



6) Smlouva VAS 

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování vodovodu 

s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Cena zůstává cca na úrovni roku 2015, dodatek na roky 2016 -

2018. Bez připomínek – bylo schváleno. Proběhla krátká diskuse ohledně prodloužení vodovodu do areálu 

zemědělského družstva – na projektu pracuje projektant.  

Návrh usnesení č. 01/16/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o 

provozování vodovodu – PS 938 s firmou VAS, a.s. na správu vodovodu na roky 2016 – 2018 a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

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

 

7) Smlouva TS 

Starosta předložil ke schválení Přílohu č. 7 Smlouvy o dílo č. 10/2010 na zajištění nakládání s komunálním 

odpadem na rok 2016 s firmou TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem – ceny zůstaly na stejné úrovni jako 

v předchozích letech.  

Návrh usnesení č. 01/16/07 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Přílohy č. 7 Smlouvy o dílo č. 

10/2010 s firmou TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem na zajištění nakládání s komunálním 

odpadem na rok 2016.   

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

 

8) Cesta spojovací-nabídka 

Starosta přečetl nabídku firmy, která předloni zhotovovala polní cestu do Rad.Svratky a kterou oslovil. Jedná 

se o cestu od regulační stanice plynu na silnici do Bobrové u družstva o šířce 3 m. Místostarosta přečetl 

skladbu komunikace dle nabídky. Cenová nabídka 539 000,- Kč s tím, že povrch by byl z recyklátu. 

V padlíku by bylo vhodné udělat propustek a udělat příkopu na starostův pozemek. Nebo by se musela udělat 

drenážka. Bureš – vznesl připomínku, zda nepožádat o peníze Proagro Rad. Svratka, a.s., kteří cestu nejvíce 

využívají. Názor – zpevnit jen komunikaci bez povrchu a povrch udělat třeba za rok, Janíček odpověděl, jak 

se na štěrk nanese bláto, nebude pak možné na to dát vrchní vrstvu pořádně. Krejsek – u Bobrové budou 

dělat cestu, zda by nebylo možné vzít odtud – odpověď - jako podklad možná dobré, ale na horní část ne.  

Návrh usnesení č. 01/16/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje zahájit práce na zpevnění cesty z polní cesty 

do Radešínské Svratky k družstvu a vyvolat jednání s Proagrem Radešínská Svratka, a.s. ohledně 

spolupodílení se na opravě. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce ke zjištění ceny vrchní vrstvy – 

stříkané.    

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

 

9) Vodovodní přípojka č.p. 16 

Starosta seznámil s žádostí o připojení nemovitosti č.p. 16 na obecní vodovod. Obec nemá připomínek.  

Návrh usnesení č. 01/16/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí.     

 

10) Vlajka pro Tibet 

Starosta přečetl žádost Spolku Lungta o zapojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, vyvěšením 

tibetské vlajky dne 10. 3. 2016 na budově úřadu. Žádost se opakuje každoročně. Zastupitelé obce nemají 

zájem podporovat tuto kampaň 

Návrh usnesení č. 01/16/10 – Zastupitelstvo obce Dlouhé neschvaluje zapojení obce do akce Vlajka pro 

Tibet.  

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  
 

11) Různé 

a) Starosta obce informoval o záměru Martina Čuhla stavět na svém pozemku (zahradě pod rodinným 

domem) garáž nebo hospodářskou budovu. Obec nemá územní plán – bude územní řízení veřejnou 

vyhláškou – bude potřeba souhlas obce.  

Návrh usnesení č. 01/16/11a – Zastupitelstvo obce souhlasí se stavbou garáže, případně hospodářské 

budovy, na zahradě domu č.p. 103 majitelem Martinem Čuhlem. 

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  
 

b) Do diskuse se přihlásil Ing. Cikryt  

1. nesvítí veřejné osvětlení – starosta sdělil, že je nahlášeno panu elektrikáři na opravu 



2. jeřáby na návsi vedle spojovací cesty k Jednotě – 1 je suchý a 1 napůl – navrhl skácet – zastupitelstvo 

souhlasilo, skácení provede Ing. Cikryt v době vegetačního klidu. V budoucnu se bude muset stav stromů 

řešit, jeřáby jsou na pokraji životnosti. 

Návrh usnesení č. 01/16/11b – Zastupitelstvo obce souhlasí se skácením jeřábů v době vegetačního 

klidu. Provede Ing. Cikryt Jiří. 

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

 

c) Starosta informoval zastupitele, že byla podaná žádost na Úřad pro zastupování sátu ve věcech 

majetkových o bezúplatný převod pozemku p.č. 68 na obec. Je to pozemek, kde bývá umisťován kontejner 

na bioodpad.  

Dále informoval, že je zadáno zpracování geometrických plánů na majetkové vyrovnání s Liborem Janíčkem 

na Podvesnicích za otevřené koryto řeky na jeho pozemku. Pan Janíček žádá o směnu, pokud by bylo možné 

se zachováním metrů, vzhledem k tomu, že provozuje zemědělskou výrobu. Po vypracování návrhu GP bude 

vyvěšen záměr obce. 

Usnesení č. 01/16/11c – Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o bezúplatný převod p.č. 68  na obec 

a postup prací na majetkovém vypořádání s panem Liborem Janíčkem na Podvesnicích.  

 

d) Další se do diskuse přihlásil Jan Krejsek  

– seče u rybníku Polňák louku – je tam zlom, dotazoval se, zda může louku srovnat. Starosta sdělil, že 

terénní úpravy obec provede během tohoto roku.    

- ze zahrady u Hlavatých teče voda a narušuje cestu – nešlo by udělat nějaké opatření. Hlavatý Josef si myslí 

si, že je tam prasklý starý vodovod co vedl do družstva a voda tam vytéká. Starosta si myslí, že voda teče 

z polí. Než se v těchto místech postavily rodinné domy, byly pole zdrenážované. Stavbou domů se drenáže 

přetrhaly.  

Usnesení č. 0/16/11d – Zastupitelstvo schvaluje provedení drenážních prací podél cesty na obecním 

pozemku u zahrady č.p. 86 se zaústěním do dešťové kanalizace.  

 

13) Závěr 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 3.3.2016 

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

 

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

 

   Tulis Josef         …………………………. 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 


