
 Č. j. 02/16 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 21. 4. 2016 

 

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:    Tulis Josef   

Přítomní občané: -   

Ověřovatelé zápisu: Ing. Cikryt Jiří, Petera Roman  

Zapisovatel:   Tulisová Pavlína 
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015 včetně zprávy o přezkumu hospodaření 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 

5. Hospodaření obce za 1. Q  2016 

6. Rozpočtové opatření č. 1 

7. Schválení Požárního řádu 

8. Pouť sv. Floriána a svátku Matek 

9. Cesta spojovací 

10. Dopis žáků ZŠ Bobrová 

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 

13.4.2016 do 21.4.2016. Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou. 

Omylem zůstal v programu bod 10 – Vodovodní přípojka č.p. 16, který byl projednán na minulém zasedání. 

Upravený program byl schválen, viz výše.  

Návrh usnesení č. 02/16/01 – 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 pány Peteru Romana a Ing. Cikryta Jiřího. Oba jmenovaní byli 

jednohlasně schváleni. 

Návrh usnesení č. 02/16/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Ing. Cikryta Jiřího a 

Peteru Romana.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel - schváleno 
 

3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015 včetně zprávy o přezkumu hospodaření  

ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2015, které účetní zpracovala souhrnně do 

závěrečného účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce a to i v elektronické podobě od 1.4.2016 do 

21.4.2016 včetně zprávy o přezkumu hospodaření. Zastupitelé závěrečný účet obdrželi s pozvánkou.  Při 

zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany 

občanů a to do 21. 4. 2016. V této lhůtě nebyly doručeny připomínky občanů. Na jednání zastupitelstva obce 

také nebyly vzneseny připomínky.  

Současně ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015, která je součástí 

závěrečného účtu. Krajským auditorem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce hlasováním 

jednomyslně schválilo závěrečný účet obce a to bez výhrad. 



Návrh usnesení č. 02/16/03 - Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2015 na základě § 43 zákona č.  

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

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

4) Schválení účetní závěrky za rok 2015 

Paní účetní seznámila přítomné s předloženou účetní závěrkou obce za rok 2015. Zastupitelé neměli 

připomínky. O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb. o 

požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 

Návrh usnesení č. 02/16/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015. 

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

5) Hospodaření obce za 1. Q  2016 

Účetní obce seznámila zastupitele s výsledkem hospodaření obce za první čtvrtletí roku. Příjmy jsou ve výši 

cca 31 % plánovaného rozpočtu, výdaje 29 % plánovaného rozpočtu. Účetní informovala, že byly vyplaceny 

tyto příspěvky a dary schválené na minulém zasedání – Městysi Bobrová na hasičské auto, Centru Zdislava, 

Portimu, Babyboxu.   

Usnesení č. 02/16/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 1.Q 2016. 

 

6) Rozpočtové opatření č. 1/2016 

Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce s připravenými rozpočtovými opatřeními č. 1/2016. RO bylo 

jednohlasně schváleno.  

Během projednávání proběhla diskuse ohledně ježdění a parkování na zámkové dlažbě u kulturního domu. 

Starosta sdělil, že by bylo vhodné před doasfaltováním prostoru před KD zabudovat do země před zámkovou 

dlažbou jekl na zasunutí sloupků, aby se mohl prostor v případě potřeby uzavřít. Na dlažbě a tanečním 

parketu se otáčí dodavatel piva do pohostinství, parkují zde auta. Místostarosta nesouhlasí, nevidí důvod, 

proč by auta nemohla na dlažbě stát, při kulturních akcích není kde parkovat. Ostatní zastupitelé se spíše 

přiklánějí k uzavření, v případě pořádání akcí venku tam stejně nebudou moct auta stát. Účetní sdělila, že 

zámková dlažba je tl. 6 cm a dle firmy, která ji pokládala, není vyloženě vhodná pro těžká vozidla. 

Návrh usnesení č. 02/16/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016.  

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

 

7) Schválení požárního řádu 

Místostarosta informoval, že nám bylo doporučeno odborem dozoru ministerstva vnitra vydat aktualizovaný 

Požární řád. Původní požární řád je z roku 2009. S novým zněním seznámil místostarosta – nedochází 

k významným změnám. Janíček Rudolf, velitel SDH Dlouhé, upozornil na to, že správná formulace v čl. 2 

odst. 1 by asi měla být …je zajištěna zásahovou jednotkou obce…., ne jednotkou sboru dobrovolných hasičů 

obce… Správné názvosloví prověříme, případně bude opraveno. Seznam členů zásahové jednotky je na 

kopisu. V příloze je uveden přehled zdrojů vody – požární nádrž na návsi a rybník Halíř. Dotaz – zda 

v minulém pož.řádu nebyla i nádrž v areálu družstva. Byla, ale je pouze na dešťovou vodu a je zanešená, tak 

jsme ji tam neuváděli, vlastník by ji musel udržovat. Roman Petera se dotázal, zda by se tam neměly dát 

hydranty, místostarosta odpověděl, že by se mohly některé vyčlenit, pak by se na ně musely dělat revize. 

Starosta sdělil, že ve vodojemu není tolik vody (max. objem cca 50 – 60 m3), tak nedoporučuje do požárního 

řádu doplňovat. Požární nádrž řeší celou obec. Ohlašovna požárů je navržena na obecním úřadě – zde je i 

spouštění sirény – je třeba osadit cedulkou. V minulém pož. řádu byly i soukromé osoby – Hlavatý Josef, 

Křivánek Zdeněk, Tulis Josef (kovář), navrženo i v novém – doporučeno s uvedenými osobami ještě 

promluvit, že tam budou opět uvedeni, případně se zeptat, zda tam musí být, pokud ne, mohlo by se vypustit, 

v době mobilních telefonů se jeví jako nadbytečné. Janíček pošle seznam členů zásahové jednotky. Kdo je 

tam nahlášen, je pojištěn od státu při požáru.  

Návrh usnesení č. 02/16/07 – Zastupitelstvo obce schvaluje Požární řád obce.  

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

 

8) Pouť sv. Floriána a svátku Matek 

Účetní obce podala informace k organizačnímu zajištění oslav, které se uskuteční 8. května 2016 od 13.30 

hod., kdy budou požehnány před mší svatou opravené křížky. Vycházet se bude od kříže pod Kopci, ke kříži 



Omladiny – kříži Posledního rozloučení – ke kapličce – následovat bude mše svatá a po ní bude besídka k sv. 

Matek v kulturním domě. Občerstvení zajistí hasiči.  

Usnesení č. 02/16/8 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k organizačnímu zajištění oslav 

Poutě k sv. Floriánovi a svátku Matek.  

 

9) Cesta spojovací 

Starosta informoval, že by firma René Horáka měla nastoupit v pondělí 25.4.2016. Bylo by dobré, kdyby to 

dopadlo, protože asi od 3. května má být uzavírka silnice z Bobrové do Zvole z důvodu opravy. Dnes se 

konala k uzavírce schůzka dotčených v Bobrové. Účetní informovala, že na Proagro Radešínská Svratka byl 

zaslán dopis s žádostí o příspěvek/spolufinancování zpevnění této polní cesty – doposud jsme neobdrželi 

odpověď. 

Usnesení č. 02/16/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke spojovací cestě. 

 

10) Dopis žáků ZŠ 

Starosta přečetl dopis od dětí 6. třídy v rámci projektu školy. Žádají o klíče od bedny blíže k víceúčelovému 

hřišti a o výsadbu nových stromů. Proběhla diskuse, ze které vzešel názor, více klíčů po obci neumisťovat 

z důvodu přehledu, kdo si klíče půjčil. V odpovědi napsat dětem, kde si mohou klíče zapůjčit. Ohledně 

výsadby nových stromů napsat, že zeleň se průběžně obnovuje a obec má záměr zpracovat koncepci 

postupné obnovy zeleně na návsi (co, kdy vykácet a čím nahradit).  

Zazněl dotaz k sundání vánočního osvětlení ze stromu - obec projedná s elektrikářem. 

Pan Krejsek navrhl, zda nevybudovat pro cvičení malých hasičů u nádrže vydlážděnou plochu, aby voda lépe 

odtékala a děti nestály v mokru. Janíček navrhl, že by se mohla použít stará dlažba od kulturního domu. 

Zastupitelé o této možnosti budou uvažovat.      

Návrh usnesení č. 02/16/10 – Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby vypracoval odpověď na dopis 

žáků ZŠ se stanoviskem, že více klíčů po obci nebude rozmístěno.  

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

11) Různé 

a) Starosta informoval o podané žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně 

bezúplatného převodu pozemku p.č. 68 na obec. Úřad si vyžádat ještě nějaké dokumenty, výsledek zatím 

není znám.  

Usnesení č. 02/16/11a – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k žádosti podané na Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 
 

b) Starosta obce informoval o proběhlé schůzi Mikroregionu Novoměstsko – ředitelka nemocnice žádala o 

příspěvek obcí na sanitku. Zastupitelstvo není proti poskytnout příspěvek v obdobné výši jako na 

laparoskopickou věž, cca 5 000,00 Kč.  

Rozpočet mikroregionu – starosta seznámil s rozpočtem, který byl vyvěšen na úřední desce obce od 

17.3.2016 – 8.4.2016.  

Návrh usnesení č. 02/16/11b – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Mikroregionu 

Novoměstsko na rok 2016 a souhlasí s poskytnutím příspěvku nemocnici Nové Město na Moravě 

prostřednictvím Mikroregionu na sanitku ve výši cca 5 000,00 Kč. 

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

 

c) Starosta informoval o účasti na konferenci pořádané SMS ve Vysokých Studnicích k problematice 

pozemkových úprav. Před konferencí jsme napsali písemný dotaz na vedoucí Státního pozemkového úřadu 

ohledně projektu Přehrázek v lokalitě Stráže. Na konferenci byla přislíbeno prověření situace, ale do 

dnešního dne jsme neobdrželi odpověď. Věc nadále řešíme s panem Klusáčkem ze žďářského SPÚ. Projekt 

byl přepracován, vyjádřil se k němu odbor dopravy a životního a stavebního odboru MÚ NMNM - požadují 

ještě nějaká vyjádření a úpravy v projektu. Projekt je přepracovaný – odvod vody bude do otevřeného koryta 

řeky.  

Usnesení č. 02/16/11c – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k akci Přehrázky.  

 

d) Starosta informoval o žádosti majitele hájenky na Zátokách o vyjádření ke stavebním úpravám – přestavba 

na apartmány k rekreaci. Obecní úřad vydal kladné stanovisko.  

 

e) Starosta informoval o dotazu občanů ohledně cesty za chatou (nad č.p. 58 – 63). V polní cestě jsou 

vyježděné hluboké koleje. Chalupáři se nedostanou k chatě. Cesta rozježděná traktory. Navrženo, aby oba 



soukromí zemědělci, kteří tuto cestu nejvíce užívají, ji upravili do sjízdného stavu. Diskuse – cesta byla asi 

níž, vrchní kolej se projíždí víc. Tlačí se tam voda nad cestou. Krejsek Jan sdělil, že on tam z kombajnu 

vysype každý rok kamení, ale sám to spravovat nebude, jezdí tam i jiní. Na to reagováno, že nyní tam vyváží 

zeminu ze stavby kůlen, zima byla teplá, měl by strhnout alespoň koleje. Upozornit i Jaromíra Zahrádku.  

Starosta sdělil, že cesta byla řešena jako společné zařízení při komplexní pozemkové úpravě – podat žádost o 

zpevnění na Státní pozemkový úřad, ale bude to na delší dobu. 

Dále probíhala diskuse: 

Krejsek Jan - Cesta na Podvesnicích  nad potokem je nakloněná, chtělo by pravou kolej strhnout a do meze 

něco dát. Janíček Rudolf – podle mapy by tam měl být plastový kolík na spodní straně cesty – zaměření po 

KPÚ, odsud by se dala odměřit šířka cesty. Starosta – široká by měla být dostatečně. Soused má zaseto 

nejspíš do obecního.  

 

Dotaz na rybník na Podvesnicích – je upuštěný. Ano, byl zde projektant a zástupce stavební firmy (na naši 

opakovanou žádost), kteří sdělili, že máme moc vysokou hladinu vody, proto jsou tůňky zatopeny (to by 

nemělo být). Starosta sdělil, že manipulační řád byl zpracován až po kolaudaci a při předání nás nikdo 

osobně neinstruoval, jakou hladinu udržovat. Tak jak loni nastavili hladinu, my nechali.   

 

Luboš Bureš – dotaz, zda by bylo možné dát desku na konstrukci hřiště, pod basketbalový koš na spodní 

straně hřiště pro možnost pinkání, když se děti učí tenis. Dotazoval se již loni. Pokusíme se zjistit, co by to 

obnášelo.  

Dále se dotazoval, zda musí být zamčená spodní branka. Můžeme zkusit nechat odemčenou, ale pokud by se 

nezavírala, zamkne se.  

Ing. Jiří Cikryt – nemáme označené ochranné pásmo vodovodu, plastové cedulky jsou od sluníčka zničené. 

Místostarosta se o označení postará – zjistí, co by mělo na tabulkách přesně být, a nechají se vyrobit 

smaltované. 

  

13) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 20.45 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.4.2016 

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

 

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

 

   Petera Roman         …………………………. 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 


