
  Č. j. 03/16 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 14. 7. 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:  -   

Ověřovatelé zápisu: Hlavatá Jaroslava, Janíček Rudolf 

Zapisovatel:   Tulisová Pavlína 
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Hospodaření obce za 2. Q  2016 

4. Rozpočtové opatření č. 2 a 3 

5. Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2015 

6. Finanční příspěvek na zdravotnickou techniku – sanitní vůz  

7. Směna pozemků – majetkové vyrovnání – Podvesnice 

8. Program rozvoje obce-dotazníky 

9. Cesta spojovací 

10. Různé 

11. 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 

7.7.2016 do 14.7.2016. Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou.   

Návrh usnesení č. 03/16/01 – 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 Hlavatou Jaroslavu a Janíčka Rudolfa. Oba jmenovaní byli 

jednohlasně schváleni. 

Návrh usnesení č. 03/16/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Jaroslavu Hlavatou a 

Rudolfa Janíčka.   

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

3) Hospodaření obce za 2. Q 2016 

Účetní obce seznámila zastupitele s výsledkem hospodaření obce za 2. čtvrtletí roku. Příjmy jsou ve výši cca 

80 % plánovaného rozpočtu, výdaje 79 % plánovaného rozpočtu. Účetní informovala o významných 

příjmech a výdajích za 1. pol. 2016.  

Návrh usnesení č. 03/16/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 2. Q 2016. 
 

4) Rozpočtové opatření č. 2 a 3 

Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2, které schválil starosta 26.5.2016 v přenesené 

kompetenci (úhrada výdajů na hřbitov v Bobrové) a s rozpočtovým opatřením č. 3, vypracovaným pro dnešní 

jednání zastupitelstva. Schváleno všemi přítomnými. 

Návrh usnesení č. 03/16/04 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 a 3/2016.  

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

 

 

 



5) Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2015 

Obec obdržela od Mikroregionu Novoměstsko Závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy auditora, který 

zveřejnila na úřední desce od 6.6. do 22.6. 2016. Členská schůze mikroregionu schválila závěrečný účet 

27.6.2016. Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Usnesení č. 03/16/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko 

za rok 2016 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření bez výhrad.  

 

6) Finanční příspěvek na zdravotnickou techniku – sanitní vůz  

Starosta obce informoval o proběhlé schůzi Mikroregionu Novoměstsko 27.6.2016 – ředitelka nemocnice 

žádala o příspěvek obcí na sanitku. Bylo dohodnuto, že jednotlivá zastupitelstva členských obcí odsouhlasí 

částku – finanční dar - dle svého uvážení, cena sanitky se pohybuje kolem 1 mil. Kč, na 1 obyvatele cca 10,-  

Kč. Bylo řešeno již na minulém zasedání. Dnešní návrh k hlasování byl 3 000,- Kč. Schváleno jednohlasně.  

Návrh usnesení č. 03/16/6 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Mikroregionu Novoměstsko ve 

výši 3 000,- Kč, který bude použit pro společný dar Nemocnici Nové Město na Moravě na nákup 

sanitky. Starostu obce pověřuje podpisem darovací smlouvy. 

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

 

7) Směna pozemků – majetkové vyrovnání – Podvesnice 

Na úřední desce byl od 27.5. do 12.7.2016 zveřejněn záměr obce směnit pozemky. Směna má narovnat 

vlastnické vztahy po realizaci projektu Interakční prvek plošný Podvesnice, který byl realizován na obecních 

pozemcích a pozemcích Libora a Ivety Janíčkových, Dlouhé 8. Na základě návrhu na rozdělení pozemků a 

odsouhlasení oběma stranami byly vypracovány geometrické plány na oddělení pozemků z parcely č. 2559,  

2555/1 (GP č. 458-71/2016) a 2735 (GP č. 457-70/2016), které byly předloženy zastupitelstvu.  

Obec směňuje p.č. 2559/2 (trvalý travní porost) o výměře 2 213 m2 a p.č. 2735/2 (ostatní plocha, ostatní 

komunikace) o výměře 442 m2 za pozemky p.č. 2555/4 (trvalý travní porost) o výměře 584 m2, p.č. 2555/2 

(trvalý travní porost) o výměře 936 m2 a p.č. 2555/3 (vodní plocha, tok přirozený) o výměře 1045 m2. 

Účetní hodnota pozemků obce činí 20 079,34 Kč. Obec pozbývá o 90 m2 více, ale vzhledem k tomu, že 

majitel umožnil realizaci projektu obce na jeho pozemku v letech 2014 a 2015, kdy nemohl pozemek 

zahrnout na dotace pro soukromé hospodaření, je na pozemky pohlíženo jako na rovnocenné, bez doplatku. 

Obec ponese veškeré výdaje spojené se směnou (vypracování geometrických plánů, vklad do KN, daň 

z převodu nemovitostí).    

Bureš – jak je to se sečením – starosta má dohodnuto posečení Zemědělským družstvem Nové Město na 

Moravě – Slavkovice. Křovinořezem by to nešlo? Nedalo by se něco koupit za traktůrek? Za traktůrek je jen 

rotavátor, ale dle sdělení starosty není moc účinný. Dotaz - zda nevzít někoho na brigádu v létě z mladých, 

když to zaměstnanci nestíhají. Opět řešena nízká produktivita práce.   

Hubl – dívali jsme se na traktůrky – česká výroba – ukázka v Blažkově – značka Starget, má litou nápravu, 

spojovací tyčky má kuláče. Cena kolem 120 tis. Kč. Asi se bude něco muset koupit, pokud by byla dobrá 

cena, zastupitelé souhlasí. Zastupitelé byli požádáni, aby se také zkoušeli někde poptat.  

Janíček – kontejner na trávu, neuvažuje se o tom, že by se prostor zpevnil panelem? - uvažuje se, až bude 

pozemek obecní – nyní státu – máme požádáno o převod na obec, zatím v řízení. Nepřesunout tam pak i 

kontejnery na ostatní odpad? – nevhodné – pozemek státu je část, dál jsou tam pozemky soukromé.  

Návrh usnesení č. 03/16/07 – Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků s manžely Ivetou a 

Liborem Janíčkovými, Dlouhé 8 (LV 248). Obec směňuje pozemky p.č. 2559/2 (trvalý travní porost) o 

výměře 2 213 m2 a p.č. 2735/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 442 m2 za pozemky p.č. 

2555/4 (trvalý travní porost) o výměře 584 m2, p.č. 2555/2 (trvalý travní porost) o výměře 936 m2 a 

p.č. 2555/3 (vodní plocha, tok přirozený) o výměře 1045 m2, vše v obci Dlouhé a k.ú. Dlouhé na 

Moravě. Na pozemky je pohlíženo jako na rovnocenné, účetní hodnota obecních pozemků činí 

20 079,34 Kč. Obec uhradí veškeré výdaje spojené se směnou.  

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

 

8) Program rozvoje obce-dotazníky 

Účetní obce informovala, že začala pracovat na Strategickém rozvojovém dokumentu obce. Zastupitelé 

obdrželi s pozvánkou předchystané dotazníky pro obyvatele k případným úpravám a list, kde měli vyplnit 

pro SWOT analýzu klady a zápory – co považují za dobré a co je potřeba zlepšit.  

Z dotazníků a SWOT analýzy by pak měl vyjít výstup, ze kterého by mělo vyplynout, na co se 

v následujícím období 2017 – 2022 zaměřovat. 

Dotazníky budou rozdány co nejdříve s odevzdáním do 31.8. na OÚ nebo v Jednotě.  



Usnesení č. 03/16/8 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k postupu prací na Strategickém 

rozvojovém dokumentu obce na roky 2017 – 2022 a schvaluje rozeslání dotazníků mezi obyvatele 

starší 15 let.   

 

9) Cesta spojovací 

Starosta informoval, že v květnu byla realizovaná spojovací cesta firmou René Horáka, vrchní vrstvu 

(prolití) provedla firma COLAS CZ. Starosta se po realizaci potýkal s nekomunikací pana Ondráška 

(stavbyvedoucí) a pana Horáka. Nakonec za úklid pozemku, kde byl uskladněn materiál, obec vyfakturovala 

22 000,- Kč.  

Usnesení č. 03/16/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o dokončení spojovací cesty. 
 

10) Různé 

a) Starosta informoval o obdržené žádosti od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., 

Klub radost z Prostějova o dar na podporu činnosti. Starosta informoval, že dne 1.6.2016 odepsal, že 

nepodpoříme, že podporujeme spolky v místě.   

Usnesení č. 03/16/10a – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zamítnutí žádosti o dar na podporu 

činnosti Klubu RADOST z Prostějova.  
 

b) Starosta obce přečetl poděkování od Městyse Bobrová za dar na nákup nové CAS pro JSDH Bobrová. 

Obec Dlouhé přispělo nejvyšší částkou.  

Návrh usnesení č. 03/16/10b – Zastupitelstvo obce bere na vědomí děkovný dopis od Městyse Bobrová 

za dar pro JSDH Bobrová na cisternu CAS.  

 

c) Rodáci 2017 – v roce 2017 uběhne 610 od první písemné zmínky o obci a 10 let od posledního setkání 

rodáků. Bylo by vhodné začít s organizací. K tématu proběhla diskuse. Účetní požádala zastupitele, aby 

přemýšleli o termínu, (minule se konal sraz 21. a 22. července 2007 – příští rok by to vycházelo na 22. a 23. 

července 2017 – zjistit, kdy se bude konat v Nové Vsi pouť, aby nekolidovalo), programu (navrženo např. – 

balón na laně, skákací hrad, výstavy, kapela, sázení stromu, průvod, veteráni), reklamních předmětech 

(brožura mapující 10 let v obci, kalendář stolní na rok 2018, reflexní pásky).  

Starosta informoval, že jsme obdrželi nabídku od pana Pohanky z Nové Vsi, který pracuje u reklamní firmy 

v Jihlavě ohledně provedení snímkování obce z letadla za cenu 20 000,- Kč. Zastupitelé navrhují poptat ještě 

pana Trojana, co dělal knihu Na křídlech za poznáním obcí Žďárska.    

Usnesení č. 03/16/10c – Zastupitelstvo obce rozhodlo o uspořádání srazu rodáků v roce 2017.   

 

d) Výlet dětí – účetní obce informovala, že na začátku září plánuje s maminkami uspořádat výlet pro děti, 

které vystupovaly na kulturních akcích obce a rodinné příslušníky. V rozpočtu byl již schválen výdaj na 

úhradu autobusu.  

Usnesení č. 03/16/10d – Zastupitelstvo obce bere na vědomí uspořádání výletu dětí a rodičů v měsíci 

září.   

e) Směrnice pro poskytování věcných a finančních darů občanům obce 

Účetní obce informovala o změně zákona č. 128/2000 Sb. o obcích – nově je zde § 36a, podle něhož může 

obec ocenit významné životní události svých občanů (životní jubileum, narozeninám, svatbám apod.) bez 

předchozí žádosti samotných oslavenců. Obec v roce 2012 schválila směrnici k poskytování věcných a 

finančních darů občanům obce prostřednictvím sboru pro občanské záležitosti. V souvislosti se změnou 

zákona navrhujeme schválit aktualizaci této směrnice. Návrh na zvýšení hodnoty dárkového balíčku 

k životnímu jubileu z 200,- Kč na cca 300,- Kč. 

Usnesení č. 03/16/10e – Zastupitelstvo obce schvaluje novou Směrnici k poskytování věcných a 

finančních darů občanům obce prostřednictvím sboru pro občanské záležitosti.   

 

f) Traktůrek na sečení – viz výše bod 7. 

g) Povolení vjezdu na polní cestu do Branišova – komu povolit a komu ne? Žádosti zatím ústně od Enpeky 

(pečivo do Jednoty-každý den), od Radka Tlustoše pro dovozce materiálu (cca 1 za měsíc), Vladimíra 

Balabána (sklizeň). Do povolení dát, v zimě se silnice neudržuje. Jedná se o polní cestu. Jízdu musí 

přizpůsobit stavu a povaze vozovky. Kdo bude povolovat. Krátkodobé povolení – starosta. Dlouhodobé 

zastupitelstvo.  



Usnesení č. 03/16/10g – Zastupitelstvo obce pověřuje ke krátkodobému povolení vjezdu nákladních 

automobilů na polní cestu do Branišova starostu obce. Žádosti o dlouhodobé povolení bude 

rozhodovat zastupitelstvo obce. Do povolení doplnit, že se jedná o polní cestu, která se v zimě 

neudržuje a řidič musí přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky.  

h) Kiosek – nefunguje – co s ním? -  požádat Miloše Čuhla ať se podívá a zkusí opravit z náhradních kiosků.  

Usnesení č. 03/16/10h – Zastupitelé schvalují provést opravu kiosku z náhradních dílů, pokud to bude 

možné. 

ch) Lípy u hřbitova – na obecní úřad přišli s žádostí Vondruškovi, zda by nešlo skácet lípy u hřbitova a 

vysázet nové. Proběhla diskuse – lípy jsou asi 90. leté, ta nejhornější je už skácená, byla poškozená. 

Zastupitelé se přiklání nekácet – nechat posoudit stav odborníkem. Opět připomenuto zpracování plánu 

postupné obnovy zeleně v obci (borovice přerostlé, jeřáby po životnosti). Odsouhlaseno pozvat odborníka.    

Usnesení č. 03/16/10ch – Zastupitelé schvalují pozvat odborníka, který by posoudil stav stromů v obci 

– zejména lípy u hřbitova. 

j) Na závěr místostarosta informoval o prováděných pracích ve škole – brigádníci provádí bourací práce. Pak 

se udělají odpady v zemi a naveze se štěrk. V bývalé koupelně je to mokré. Krejsek – chtělo by to odvodnění 

kolem budovy, nopovku, drenáž. V cestě je dost hluboko kanál.  

Dále informoval, že je hřiště zaseté, bude chtít ještě přihnojit. Po výletě je potřeba od KD vyvézt jímku – 

dořešit smlouvu s Bobrovou – vyvážení na ČOV.  

Místostarosta obnovil ochranné pásmo vodovodu – nové smaltované tabule.  

Starosta informoval o jednání s Proagrem ohledně vyvážení digestátu z bioplynové stanice na pole 

v Dlouhém. Dohodnuto s VAS, že se na to podívají (svažitost pozemků k vrtu). Tulis Josef navrhl, zda přece 

jen nezkusit udělat ještě záložní vrt. Myška je pod vodou, zda by se nedalo tam. Je potřeba blízko vodojemu. 

Janíček Rudolf – hodně mokro je také, jak se jede z Kamínky dolu ke Kosteleckýmu mlýnu.   

Usnesení č. 03/16/10j – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně prací ve škole, na hřišti, 

obnovení ochranného pásma vodovodu a jednání s Proagrem Radešínská Svratka ohledně vyvážení 

digestátu na pole v Dlouhém.  

n) Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem z Kraje Vysočina k systému k financování sociálních služeb 

v Kraji, kterým Kraj Vysočina reagoval na dopis zaslaný společně za obce Dlouhé, Bobrová, Radešínská 

Svratka a Nová Ves u Nového Města na Moravě.  

 

11) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.30 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 7. 2016 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Hlavatá Jaroslava …………………………. 

 

   Janíček Rudolf         …………………………. 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 

 

 

 

 

 


