
  Č. j. 05/16 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 8. 12. 2016 

 

Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) : 

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

Josef 

Omluven:    Tulis Pavel    

Přítomní občané:  Musil Pavel, Josef Pavlovský ml.   

Ověřovatelé zápisu: Petera Roman, Bureš Luboš 

Zapisovatel:   Tulisová Pavlína 
 

Navržený program:  
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Hospodaření obce k 30.11.2016 

4. Zpráva o činnosti 

5. Rozpočtové opatření č. 6 a 7 

6. Rozpočtové provizorium na rok 2017 

7. Schválení členů inventarizační komise 

8. Strategický plán obce – postup prací 

9. Poplatek za odpad na rok 2017 

10. Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2017 

11. Věcná břemena 

12. Energetický audit budov 

13. Bezúplatný převod parc. č. 68  

14. Různé 

15. Závěr 

 

 

1) Zahájení  

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hodin místostarosta obce, pan Jiří Hubl a omluvil pana starostu, 

Pavla Tulise, že nebude přítomen z důvodu opětovné hospitalizace v nemocnici. Místostarosta 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 1. 12. 2016 do 8. 12. 2016. 

Místostarosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou.   

Návrh usnesení č. 05/16/01 – 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 Petera Romana  a  Bureše Luboše. Oba jmenovaní byli jednohlasně 

schváleni. 

Návrh usnesení č. 05/16/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Romana Peteru a 

Luboše Bureše.   

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

3) Hospodaření obce k 30.11.2016 

S hospodařením obce seznámila účetní obce. K 30.11.2016 hospodaří obec s přebytkem 76 783,53 Kč. Do 

konce roku však budou ještě výdaje na škole a vodovodu.  

Usnesení č. 05/16/3 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30.11.2016.  

 

4) Zpráva o činnosti 

Místostarosta informoval o pracích uskutečněných v budově školy – omítá se, obkládá, montovat se budou 

sociálky. Do konce roku by se mělo vše stihnout.  



Asi před týdnem byl problém na vodovodu – přestalo dávat čerpadlo, muselo se vyměnit, bude posláno na 

opravu. Byly vyměněny ocelové trubky za plastové, příště by měla být výměna jednodušší. 

Před 14 dny proběhla opět schůzka se zástupci SPÚ ohledně projektu na Přehrážky, stále se řeší 

problematika stavebního povolení. 

Usnesení č. 05/16/4 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti.  

 

5) Rozpočtové opatření č. 6 a 7 

Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 6 a 7. Rozpočtovým opatřením č. 6 byly do 

rozpočtu zapracovány dotace na volby do krajského zastupitelstva a dotace pro JSDHo a s tím související 

výdaje. Na výdajové stránce byl upraven rozpočet o fin.dar na varhany do Rad.Svratky – čerpáno z paragrafu 

6171 – veřejná správa. Toto rozpočtové opatření schválil starosta 30.11.2016. Rozpočtovým opatřením č. 7 

byly do rozpočtu zapojeny zejména daňové příjmy nad plánovaný rozpočet a na výdajové stránce úpravy, 

kterými došlo ke snížení na výdajové části rozpočtu.  

Zastupitelstvo pověřuje starostu k provedení závěrečného rozpočtového opatření.  

Návrh usnesení č. 05/16/05 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 a 7/2016 a 

pověřuje starostu obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření.  

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

 

6) Rozpočtové provizorium na rok 2017 

Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo rozpočtové provizorium obce pro rok 2017. Obec bude do doby 

schválení rozpočtu na rok 2017 hospodařit podle rozpočtu schváleného na rok 2016. 

Návrh usnesení č. 05/16/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2017. 

Obec bude hospodařit dle rozpočtu roku 2016. 

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

 

7) Schválení členů inventarizační komise 

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

inventarizace za rok 2016 Ing. Jiřího Cikryta (předseda), Tulise Pavla, Tulisovou Pavlínu, Hubla Jiřího a  

Krejska Jana (členové). 

Návrh usnesení č. 05/16/07 – Zastupitelstvo obce pověřuje provedením inventarizace za rok 2016 Ing. 

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

Krejska Jana (členové). 

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

 

8) Strategický plán obce – postup prací 

Účetní informovala, že strat. plán nemá ještě dokončený. Od minulého zastupitelstva zpracovaný základ – 

statistické informace. Nedostatek času, bude se snažit do příštího zastupitelstva.  

Návrh usnesení č. 05/16/08 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně prací na 

strategickém plánu obce.   

 

9) Poplatek za odpad na rok 2017 

Zastupitelé byli seznámeni s náklady na odpady za roky 2010 – 2016. Poplatek v loňském roce stanoven na 

částku 330,- Kč. Místostarosta navrhl ponechat na stávající částce. Zastupitelé souhlasili. 

Návrh usnesení č. 05/16/09 – Zastupitelstvo obce schvaluje místní poplatek za odpady na rok 2017 

ponechat ve stávající výši 330,- Kč na poplatníka. 

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

 

10) Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2017 

Technické služby předložily dodatek č. 8 k projednání. Pro rok 2017 se zvyšuje částka za svoz o 15,- Kč, 

navýšení z 600,- Kč na 615,- Kč bez DPH, tj. cca o 1200,- Kč za rok. Ostatní částky zůstávají stejné. 

Prodiskutovány byly jednotlivé položky. 

Dnes e-mailem obdržen návrh smlouvy o nakládání s odpady s firmou Metal Pipa z Moravce, která nám 

odváží biologický odpad. Návrh smlouvy je i na jiné odpady než bioodpad – dohodnuto kontaktovat p. Pipu 

a změnit pouze na bioodpad. Doposud odvoz bioodpadu zdarma. Do smlouvy doplnit, že pokud by chtěl 

začít účtovat za uložení bioodpadu, je třeba obec předem informovat. S firmou Metal Pipa zatím 

spokojenost, nevyvezl pouze jednou, ale měl technický problém s autem.  



Návrh usnesení č. 05/16/10 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít předloženou přílohu č. 8 ke smlouvě 

o dílo č. 10/2010 s TS města Bystřice nad Pernštejnem na svoz odpadu na rok 2017. S firmou Metal 

Pipa uzavřít smlouvu po úpravě pouze na bioodpad.  

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

 

11) Věcná břemena 

Obec obdržela 2 návrhy smluv o zřízení věcného břemene od společnosti „itself s.r.o.  Obec je povinná 

z věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. Jedná se o pozemky, přes které vede optický kabel, viz. 

předložený snímek.  

1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. DnM – 1/2016 se týká pozemků p.č. 2172, 2187, 2192 a 2203 

v k.ú. Dlouhé na Moravě. Navržená úplata 20,- Kč za 1 m délky podzemního komunikačního vedení, tj. 

2 176,- Kč. Specifikováno v GP č. 411-103/2010 vyhotoveného firmou ELGEO s.r.o. ze dne 8.7.2010. 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene č. DnM – 285/2016 se týká pozemku p.č.. 2289 v k.ú. Dlouhé na 

Moravě a který je ve spoluvlastnictví s SJM Jiří a Markéta Ježovi. Navržená úplata 20,- Kč za 1 m délky 

podzemního komunikačního vedení, tj. 132,- Kč. Specifikováno v GP č. 411-103/2010 vyhotoveného firmou 

ELGEO s.r.o. ze dne 8.7.2010. 

Krejsek Jan – zkusit s nimi jednat, jiné firmy dávají minimálně 10 000,- Kč za zavkladování věcného 

břemene, nebo 200,- Kč dávají plynaři, energetici 150,- Kč.  

Jan Krejsek byl pověřen zjistit, za jakou cenu by se dalo s nimi jednat. Zatím odloženo. 

Návrh usnesení č. 05/16/11a – Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavřít předloženou Smlouvu o zřízení 

věcného břemene č. DnM – 1/2016  na služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Dlouhé na 

Moravě parcelní číslo 2172, 2187, 2192 a 2203 se společností itself s.r.o., IČ 18826016. Pověřuje 

zastupitele Jana Krejska k jednáním ohledně zjištění možného vyššího ohodnocení z věcného břemene. 

Odloženo na další jednání zastupitelstva.   

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

Návrh usnesení č. 05/16/11b – Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavřít předloženou Smlouvu o zřízení 

věcného břemene č. DnM – 285/2016  na služebnost inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Dlouhé na 

Moravě parcelní číslo 2289 se společností itself s.r.o., IČ 18826016.  Pověřuje zastupitele Jana Krejska 

k jednáním ohledně zjištění možného vyššího ohodnocení z věcného břemene. Odloženo na další 

jednání zastupitelstva.   

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

 

12) Energetický audit budov 

Do 1.7.2015 musí mít budovy větší jak 250 m2 štítek energetické. U nás se to týká kulturního domu a bývalé 

školy. Obec obdržela cenovou nabídku v ceně cca 7 000,- Kč na jednu budovu. Po krátké diskusi dohodnuto 

kontaktovat Mikroregion, zda by nebyl ochoten zprostředkovat pro více menších obcí. Audity udělat až po 

opravě školy.  

Návrh usnesení č. 05/16/12 – Zastupitelstvo obce rozhodlo oslovit Mikroregion Novoměstko s dotazem, 

zda nezprostředkovat energetický audit obcí pro více obcí. Energetický audit bývalé školy udělat po 

opravě. 

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

 

13) Bezúplatný převod parc. č. 68  

Obec obdržela návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími 

podmínkami č. UZSVM/BZR/5031/2016 – BZRM od ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových na pozemek p.č. 68 v k.ú. Dlouhé na Moravě, o který obec na začátku roku požádala. 

Místostarosta seznámil zastupitele se zněním smlouvy včetně omezujících podmínek dle č. IV. Smlouvy – 

mimo jiné obec musí o majetek řádně pečovat, nelze ho pronajímat, přenechat do pachtu. Omezení na dobu 

10 let od právních účinků vkladu. Majetek využívat ve veřejném zájmu. Lze zatížit pouze věcným 

břemenem. Vzhledem k umístění pozemků a jeho plánovanému využití – umístění kontejneru na bioodpad 

zastupitelé nevidí problém v omezujících podmínkách. Hlasováním smlouva schválena včetně omezujících 

podmínek.  

Návrh usnesení č. 05/16/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje znění smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZR/5031/2016 – BZRM 

mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (převodce) a Obcí 



Dlouhé (nabyvatelem), nabytí pozemku p.č. 68 v k.ú. Dlouhé na Moravě. Zastupitelstvo projednalo a 

tímto schvaluje omezující podmínky dle čl. IV. smlouvy.   

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

 

14) Různé 

a) Státní pozemkový úřad poslal dotaz k parcele č. 2814 – chtějí sdělení, zda pozemek není vyloučen 

z převodu. Místostarosta informoval, o jaký pozemek se jedná. Vzhledem k umístění nemá obec žádné 

omezující připomínky a to i vzhledem k tomu, že není v obci schválen územní plán.  

Usnesení č. 05/16/14a - Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ohledně dotazu k parcele č. 2814 

v k.ú. Dlouhé na Moravě a souhlasí s vyjádřením, že pozemek není vyloučen z převodu.  

 

b) Obec obdržela nabídku na digitalizaci kroniky od firmy Digipaper. Kronika do roku 2014, která je 

uzavřená, má cca 490 stran x 14,90 Kč bez DPH = cca 8 800,- Kč včetně DPH. Zastupitelé souhlasí, bylo by 

dobré to stihnout do rodáků.  

Návrh usnesení č. 05/16/14b – Zastupitelstvo schvaluje nechat digitalizovat kroniku obce od firmy 

DigiPaper s.r.o.  s podmínkou zpracování do rodáků. 

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

 

c) Účetní obce navrhla, že by místo dárkových balíčků k životním jubileím občanů obce mohly být dávány 

Dárkové poukazy k odběru zboží v prodejně  COOP v Dlouhém. Občané by si pak sami vybrali, co by se jim 

hodilo. Předběžně to bylo projednáno s COOP družstvem Velké Meziříčí a nebyl by to problém. Zastupitelé 

souhlasili, s COOP družstvem Velké Meziříčí domluvit podrobnosti. Bude upravena směrnice.  

Návrh usnesení č. 05/16/14c – Zastupitelstvo schvaluje pořídit Dárkové poukazy do prodejny COOP 

družstvo Velké Meziříčí, provozovna Dlouhé, v hodnotě 300,- Kč.   

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

 

d) Zastupitelstvu obce byla předložena fotografie informačního panelu, který mají v Řečici – jedná se o 

letecký snímek obce s označením zajímavých míst v obci. Mohl by se dát vedle mapy na návsi. Zastupitelé 

souhlasí. Bureš Luboš navrhl, že by byly vhodné doplnit směrovníky u křižovatky u č.p. 57 (Uhrovi), aby 

auta nejezdily přímo do ulice, také u Jednoty by mohl být směrovník – cyklisté zde bloudí. Silnice je krajská, 

vzneseme dotaz. 

Usnesení č. 05/16/14d - Zastupitelstvo souhlasí s pořízením informačního panelu s leteckou fotografií a 

vyznačením zajímavých míst v obci.  

 

e) Místostarosta informoval ohledně nabídek na traktůrek na sečení, jak bylo dříve rozhodnuto o jeho 

pořízení. Rozeslal asi 6 poptávek na traktůrek Starjet (vyrábí se v Jičíně, dobré reference), poptával ještě 

příslušenství – mulčovač, kartáč. Cenové nabídky jsou obdobné mezi 110 000 – 120 000,- Kč. 

S jednotlivými nabídkami byli zastupitelé seznámeni.  Prodejci doporučují kartáč spíše ručně vedený, než na 

traktůrek, má dvě rychlosti cena cca mezi 20 – 30 tis. Kč. Po diskusi bylo rozhodnuto pořídit traktůrek 

Starjet a zametací kartáč samostatně vedený. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k jednání s prodejci a 

k nákupu. Bude zařazeno do rozpočtu na rok 2017, případně by mohlo být řešeno v rámci dotace POV, 

pokud by šlo s tím pořídit i plechovou boudu na dvůr bývalé školy pro uskladnění komunální techniky. Na 

rok 2017 by měla být dotace 120 000,- Kč, vlastní prostředky by musely být min. 80 000,- Kč. Další návrh 

na POV byl U Pávků zateplit strop, okna v chodbě upravit tak, aby se z nich mohlo prodávat občerstvení při 

kulturních akcích. Je tam jen 30 zeď – spíše ne. Pro prodej z okna udělat nechat vyrobit pultíky, které by se 

nasazovaly do oken. Bureš Luboš – vhodné by bylo pořídit bistro stolky na zábavy. 

Návrh usnesení č. 05/16/14e – Zastupitelstvo schvaluje pořídit traktůrek na sečení a zametací kartáč. 

K jednání o nákupu pověřuje místostarostu obce.    

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

 

f) Rodáci 2017 – účetní informovala, že termín rodáků by mohl být 22. a 23. července 2017 (v Nové Vsi 

bude pouť 30.7.2017). Dohodnuto uspořádat rodáky dvoudenní – so a ne, jak bylo navrženo. V sobotu začít 

po poledni mší, pak průvod po obci ke KD se zasazením stromu. Oslovit kapelu Bobrůvanku na průvod a na 

odpoledne, večer Dessert, pokud by nemohli – zkusit Zuberskou šestku (kapela Ládi Prudíka hraje už jen 

dechovku). Na neděli odpoledne oslovit Horáckou muziku s folklorním souborem. Jako doprovodný 

program navrženy výstavy jako minule, balon na laně z Radešína – dotázat, skákací hrad, případně další.  

Diskuse: 



– v KD a ve škole bude potřeba vymalovat – souhlas - oslovit malíře – pověřen místostarosta obce. 

- schody do šatny v KD – udělat trojúhelník, aby pod pódium nepadaly věci – souhlas. 

- panely na výstavy při rodácích – půjčit v Bobrové, několik by se mohlo pořídit. Rudolf Janíček – na 

výstavišti v Brně by byla možnost odkoupit – zjistí bližší informace.  

- dotaz na kácení stromů u dětského hřiště – kořeny. 

- ořez stromů a keřů na návsi – proč ořezává zaměstnanec obce nyní, měl by se věnovat spíše cestě do 

Branišova, aby nezarůstala.  

- deska na víceúčelové hřiště – zatím není projednáno s firmou, která dělala oplocení, jak by to bylo možné -  

místostarosta si bere za úkol 

- dotaz na cestu za obcí, nad č.p. 17 - 96, zda se s ní bude něco dělat – účetní informovala, že je na SPÚ 

podaná žádost o vypracování projektu polní cesty a její zhotovení. Obec sama nebude s cestou nic dělat. 

- Janíček Rudolf informoval ohledně možnosti dotace na auto pro hasiče – devítimístné auto. Do konce 

března by se musela podat žádosti na rok 2018. V dotačním titulu je doprava 6 osob zásahových a 3 

evakuovaných. Automobil v ceně cca 1 mil. Kč, podíl obce 150 tis. Kč, zbytek hradí dotace státu a kraje. 

Roční náklady obce by byly cca 20 000,- Kč. 5 let je to vázáno na tento účel, musí se to hlásit na kopis. 

Problém s parkováním.  Zastupitelstvu ponecháno k posouzení do příště. V Křídlech byla předváděcí akce – 

auto pěkné.  

- dotaz na rybník Polňák – nezkusit znovu pronajmout, občané si tam dělají, co chtějí. Diskutován problém, 

který byl minule. Zkusit znovu zveřejnit záměr s podmínkou doložit bezdlužnost.  

 

15) Závěr 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 12. 2016 

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

 

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

 

   Petera Roman         …………………………. 

 

 

Hubl Jiří, místostarosta…………………………. 

 

 

 

 

 


