
 Č. j. 01/17 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 23. 2. 2017 

 

Přítomni zvolení členové ZO (9 z 9) : 

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

Tulis Josef, Tulis Pavel 

Omluven:    

Přítomní občané:    

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava 

Zapisovatel:   Tulisová Pavlína 
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Rozpočet na rok 2017 

4. Pravomoc pro starostu k rozpočtovým opatřením 

5. Finanční dary organizacím: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum zdravotně 

postižené, Babybox, Centrum Zdislava, na varhany do Svatovítské katedrály 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene Itself Brno 

7. Vlajka pro Tibet 

8. Smlouva SH ČMS – SDH Dlouhé/Obec Dlouhé 

9. Přípravné práce rodáci 2017 

10. Zpráva o činnosti 

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 a předal slovo místostarostovi, aby 

schůzi vedl. 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 14.2.2017 do 23.2.2017. 

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

schválen.  

Místostarosta vznesl dotaz, zda by zastupitelé souhlasili se zasíláním pozvánek a materiálů na jednání 

zastupitelstva e-mailem. Všichni souhlasili s tím, že součástí e-mailu bude potvrzení o přečtení.  

Návrh usnesení č. 01/17/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání a 

schvaluje, že pozvánka na jednání zastupitelstva bude zastupitelům zasílána na e-mail.   

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Cikryta a Jaroslavu Hlavatou. Oba jmenovaní 

byli jednohlasně schváleni. 

Návrh usnesení č. 01/17/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího 

Cikryta a Jaroslavu Hlavatou.   

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
 

3) Rozpočet na rok 2017 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu s pozvánkou e-mailem. Návrh byl vyvěšen od 7.2.2017 do 

23.2.2017, 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. Návrh 

rozpočtu byl promítnut na zeď a účetní obce spolu s místostarostou seznámili zastupitelé 

s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu.  



V příjmové části účetní informovala, že došlo ke změně zákona o rozpočtové skladbě, pol. 1351 – 

Výnos z odvodu výtěžku provozování loterií byl zrušen a nelze jej v roce 2017 používat. Byl nahrazen 

novými položkami v souladu se zákonem o hazardních hrách, proto bude položka 1351 v rozpočtu 

nahrazeno pol. 1381 – Daň z hazardních her. 

Blíže byli zastupitelé seznámeni s plánovanými pracemi v bývalé škole, navrženo pokračovat 

v opravách, bude požádáno o dotaci z POV. Plánováno je úprava zadních vrat, aby byla možnost 

parkování traktůrku, snížení stropu a zateplení, výměna zbývajících oken, dveří, položení PVC 

podlahy v místnostech, vymalování, přebroušení parket, odvodnění kolem budovy a případně práce na 

fasádě. Navrženo odfrézovat pařezy před budovou. Jan Krejsek navrhuje odbagrovat. V rozpočtu 

výdaje bez dotace z POV, bude navýšeno po schválení dotace rozpočtovým opatřením. 

V rámci dotace byly projednány i dary a dotace z rozpočtu obce, schválení ještě v následujícím bodě 

jednání. Byla projednána společná žádost Svazu města a obcí ČR a Arcibiskupství pražského o 

příspěvek na nové varhany do svatovítské katedrály, žádají o částku 1,- Kč na obyvatele, u nás cca 

300,- Kč. Po krátké diskusi navrženo schválit finanční dar ve výši 1 000,- Kč – schváleno všemi 

přítomnými – bude doplněno do rozpočtu. 

Místostarosta informoval, že pro umístění plechové garáže, o které se uvažovalo na dvoře bývalé 

školy, je potřeba stavební povolení, projekt. Nabídka od firmy Chytka na halu 6x12x3 m v částce 

téměř 800 tis. Kč, to je neakceptovatelné. Navrženo, zda nepostavit sami dřevěnou, aby vzhledově 

zapadala na vesnici. Zatím ponecháno k přemýšlení a k diskusi. 

U kulturního domu výdaje na opravy v položce navržena výměna vchodových dveří – zastupitelé 

souhlasí, plastové jako okna s dekorem z obou stran, otvírání na druhou stranu na zeď.  

Ke KD poptán dle dohody z minulého jednání dětský kolotoč a houpadlo, problém s ochranným 

dopadovým prostorem v místě umístění u víceúčelové budovy, kde se jeví prostor jako nejvhodnější, 

chybí cca 50 cm. Navrženo poptat, kolik by stálo přeložení dlažby – proměřit. Jako pískoviště koupit 

plastovou uzavírací želvu nebo něco podobného. 

Starosta navrhuje do rozpočtu doplnit částku 20 000,- Kč na stříknutí cesty z recyklátu u 

víceúčelového hřiště a případně další opravy cest – odsouhlaseno. 

Bureš Luboš – dotaz, zda je u víceúčelového hřiště počítáno i s doplněním desky na pinkání, 

místostarosta informoval, že poptával, ale nepřišla mu zatím odpověď – do rozpočtu bude přidáno 

rozpočtovým opatřením během roku. 

Příspěvek Mikroregionu Novoměstsku bude upraven v rozpočtu na částku 4 200,- Kč (v návrhu 

4 300,- Kč), jak bylo zasláno Mikroregionem.  

Místostarosta seznámil zastupitele s podmínkami pro přijímání osob z úřadu práce na VPP v letošním 

roce. Bude složitější někoho získat.  

Po seznámení s návrhem rozpočtu a po doplnění bylo přistoupeno ke schválení upraveného rozpočtu 

na rok 2017 – schváleno všemi přítomnými.  

Návrh usnesení č. 01/17/03a - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočet obce na rok 2017 po 

úpravách jako přebytkový s příjmy ve výši 3 225 500,- Kč, výdaji ve výši 3 049 400,- Kč, 

financováním 171 100,- Kč, které bude použito na splátky půjčky ve výši 388 900,- Kč a zbytek, 

bude kryt prostředky z minulých let. Jako závazné ukazatele u příjmů jsou stanoveny jednotlivé 

Položky a u výdajů jednotlivé Paragrafy.  

Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

Dále účetní informovala o provedeném rozpočtovém opatření na konci roku, které schválil starosta 

obce na základě svěřené pravomoci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 

Usnesení č. 01/17/03b – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí závěrečné rozpočtové 

opatření č. 8/2016 schválené starostou obce 30.12.2016. 

 

Účetní informovala o novele zákona č. 250/2000 Sb. – rozpočtová odpovědnost. Z novely plynou pro 

obec povinnosti ke zveřejňování dokumentů na internetových stránkách a úřední desce obce: 

- Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet – zveřejňuje se návrh i schválený 

dokument (dříve jen návrh, výhled se nezveřejňoval), tyto dokumenty musí být zveřejněny 

nejméně do doby schválení nových dokumentů 

- Pravidla rozpočtového provizoria a rozpočtová opatření – zveřejňuje se po schválení (dříve se 

nezveřejňovalo) 

Návrhy se musí zveřejňovat 15 dnů před projednáním, schválené dokumenty do 30 dnů po schválení. 

Na internetu v plném znění na úřední desce informace, kde jsou dokumenty k nahlédnutí. 



Nezveřejnění je považováno za správní delikt. Z tohoto důvodu byly již upraveny webové stránky 

obce.  

Na webové stránky byl vložen i odkaz na digitalizovanou kroniku.  

Usnesení č. 01/17/03c – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí informace k novele zákona 

250/2000 Sb. k povinnostem zveřejňování dokumentů obce.  

 

 

4) Pravomoc pro starostu k rozpočtovým opatřením 

Účetní obce požádala zastupitelstvo o úpravu pravomoci pro starostu k provádění rozpočtových 

opatření dle doporučení kontrolorky přezkumu hospodaření, kdy je nutné mít výdaje kryté schváleným 

rozpočtem před jejich úhradou. Účetní zpracovala návrh směrnice, se kterou zastupitele seznámila. 

Zastupitelé souhlasí a ve výdajové části rozpočtu schvalují provedení rozpočtového opatření do výše 

150 000,- Kč za paragraf (závazný ukazatel). V příjmové části navýšení bez omezení. Bez omezení 

převody mezi účty obce a závěrečné rozpočtové opatření.  Směrnice nahrazuje směrnici schválenou 

11.12.2014. 

Návrh usnesení č. 01/17/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje předloženou směrnici 

k provádění rozpočtových opatření, kterou se stanovují pravomoci pro starostu obce 

k provádění rozpočtových opatření. 

Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

5) Finanční dary organizacím: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum zdravotně 

postižených, Babybox, Centrum Zdislava, na varhany do Svatovítské katedrály 

Poskytnutí fin.darů a dotací z rozpočtu obce a jednotlivé žádosti byly projednány při schvalování 

rozpočtu.  

Centrum Zdislava, p.o. žádá dle výpočtu o částku 30 498,- Kč, tj. spoluúčast stanovena ve výši 25 % 

nákladů na základní činnosti sociálních služeb – vyrovnávací platba dle zásad Kraje Vysočina. 

V rozpočtu odsouhlaseno poskytnout 10 000,- Kč formou v dotace – veřejnoprávní smlouvy.  

V tomto bodě schvaluje zastupitelstvo jmenovitě tyto dary a dotace: 

 

Finanční dary organizacím 

navrženo 

v rozpočtu 

navrženo při 

jednání 

zastupitelstva schváleno 

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

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

Diakonie Broumov, sociální družstvo 1000 

 

1000 

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

 

1000 

Na varhany do Svatovítské katedrály  1000 1000 

CELKEM 5000 1000  6000 

Finanční dotace organizacím    

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

Schválené finanční dary a dotace jsou zapracovány do schváleného rozpočtu na rok 2017.   

  

Návrh usnesení č. 01/17/03b – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje poskytnutí finančních darů 

následujícím organizacím: 

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, 

1 000,00 Kč, Baby boxu pro odložené děti-STATIM, z.s. ve výši 1 000,00 Kč, na varhany do 

svatovítské katedrály ve výši 1 000,- Kč. 

Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 01/17/03c – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje poskytnutí dotace – 

vyrovnávací platby - Centru Zdislava, p.o. ve výši 10 000,00 Kč pro rok 2017 a schvaluje 

uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy.  

Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

 



6) Smlouva o zřízení věcného břemene Itself Brno 

Věc k dořešení z minulého jednání zastupitelstva. Firma byla oslovena, zda je ochotna zaplatit vyšší 

částku za věcné břemeno, sděleno, že v roce 2005 byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, takže 

jsme již vázáni povinností. Připomínáme, že se jedná 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.  

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. 

 

Návrh usnesení č. 01/17/6a – Zastupitelstvo obce schvaluje 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.   

Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 01/17/6b – Zastupitelstvo obce schvaluje 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.   

Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

7) Vlajka pro Tibet 

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

vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2017 na budově úřadu. Žádost se opakuje každoročně. Zastupitelé 

obce nemají zájem podporovat tuto kampaň. 

Návrh usnesení č. 01/17/7 – Zastupitelstvo obce Dlouhé neschvaluje zapojení obce do akce 

Vlajka pro Tibet.  

Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

 

8) Smlouva SH ČMS – SDH Dlouhé/Obec Dlouhé 

Zastupitelé byli seznámeni s návrhem zněním smlouvy o spolupráci mezi SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Dlouhé (spolek) a obcí Dlouhé, kterou předložili hasiči ke schválení. Schválení 

této smlouvy bylo doporučeno republikovým Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří 

vypracovali vzor, který byl upraven podle místních podmínek.  

Návrh usnesení č. 01/17/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi 

Obcí Dlouhé a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dlouhé v předloženém znění.  

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

9) Přípravné práce rodáci 2017 

Na stěnu byl promítnut návrh programu setkání rodáků k diskusi. Byla podaná žádost o dotaci na Kraj 

na nejvýše přípustnou výši dotace 26 800,- Kč (40 % nákladů). Podmínky ve smlouvě o publicitě byly 

zastupitelům přečteny. Zastupitelé s navrženým programem souhlasí. Proběhla diskuse o propagačních 

předmětech. Občerstvení by zajišťovali hasiči.  

Usnesení č. 01/17/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípravné práce na akci Rodáci 2017. 

 

10) Zpráva o činnosti 

Místostarosta informoval o návštěvě zástupce dotační firmy, se kterou bylo diskutováno o možnostech 

dotací – zateplení budovy bývalé školy (nedoložíme úsporu) 

- oprava polních cest (podmínka - pozemková úprava ukončená před rokem 2006, my 2009) 

- zeleň – náves a větrolam u cesty do Branišova – zítra by měl přijet projektant a navrhnout nějaké 

řešení. 

Informoval o pracích ve škole včetně práce zaměstnance obce. Traktůrek na opravě – asi zapečené 

ventily. Byla zprovozněná fréza.  



Informoval také o prodloužení stavebního povolení Tomáše Vondrušky, které jsme obdrželi na 

začátku roku. 

Usnesení č. 01/17/10 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti. 
 

11) Různé 

a) Žádost o souhlas s umístěním mobilní buňky  

Místostarosta přečetl žádost pana Michala Řehoře, který má propachtovaný pozemek, o souhlas 

s umístěním mobilní buňky na zahradní nářadí o rozměrech 2,5 x 6 m.  

Návrh usnesení č. 01/17/11a – Zastupitelstvo obce dává souhlas pachtýři Michalu Řehořovi, 

Dlouhé 52,   s umístěním mobilní buňky na zahradní nářadí na pozemku p.č. 412. 

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  
 

b) Náhradní vrt 

Místostarosta informoval, že se u firmy ENVIRO poptával o možnosti vybudování záložního vrtu na 

vodu, letos nejspíš poslední kolo žádostí. Mají geologické plány – udělali by projekt za cca za 15 000,- 

Kč a podali žádost. Následně by stál vrt cca 300 000,- Kč, vlastní prostředky cca 60 000,- Kč. 

Zastupitelé souhlasí oslovit firmu ENVIRO a zahájit práce na možnosti zajištění náhradního vrtu. 

Návrh usnesení č. 01/17/11b – Zastupitelstvo schvaluje zahájit jednání ohledně vybudování 

záložního vrtu na vodu.  

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

  

c) Žádost o hasičské auto 

Od minulého jednání měli zastupitelé přemýšlet, zda podat žádost o dotované auto pro zásahovou 

jednotku SDH obce. Proběhla diskuse o potřebnosti, výdajích, problematice. Pro rok 2017 je již pozdě, 

dle sdělení Rudolfa Janíčka, ale zastupitelstvo souhlasí, aby žádost podaná byla, v případě uspění 

žádosti bude řešeno dál. Zajistí ve spolupráci s obcí Rudolf Janíček.  

Návrh usnesení č. 01/17/11c – Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení 

hasičského vozidla pro jednotku SDH obce na rok 2018.  

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

 

d) Janíček Rudolf se dotázal, jak to bude letos se sečením trávy na Podvesnicích. Je ochoten posekat 

co půjde, pokud budou zastupitelé souhlasit. Zastupitelé jednohlasně souhlasí.  

 

e) Dotaz Jana Krejska na rybník Polňák a ořez větví u cesty do Branišova a na Šebílce. Účetní 

informovala, že hovořila s panem Vopršalem, který vede rybářský kroužek v ZŠ Bobrová, že by měli 

o pronájem rybníku také zájem a byl by využíván pro rybářský kroužek – využívala by ho mládež, jak 

byla původní představa zastupitelů. Zjistit bližší informace, jakým způsobem by byl rybník využíván. 

Větve u cesty do Branišova zaměstnanec obce ořezával koncem loňského roku.  

 

f) Místostarosta se dotázal, zda nezrušit již nepoužívanou boudu na návsi, kde byly dříve uskladněny 

lavičky. Souhlas, provedou členové SDH, laminát zachovat pro případné využití (zakrytí dřeva). 

 

12) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 22.15 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28.2.2017 

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

 

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

 

   Hlavatá Jaroslava       …………………………. 

 

 

Pavel Tulis, starosta…………………………. 


