
 Č. j. 02/17 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 27. 4. 2017 

 

Přítomni zvolení členové ZO (5 z 9) : 

Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis Josef  

Omluven:    Janíček Rudolf, Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Tulis Pavel  

Přítomní občané: - Hlavatý Josef  

Ověřovatelé zápisu: Krejsek Jan, Tulis Josef  

Zapisovatel:   Tulisová Pavlína 
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení účetní závěrky za rok 2016 

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 

5. Rozpočtové opatření 1/2017 

6. Schválení strategického rozvojového dokumentu 2017-2022 

7. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Centru Zdislava 

8. Žádost o finanční dar Portimo, o.p.s. 

9. Žádost Moravský rybářský svaz, z.s. 

10. Žádost MS Zátoky-umístění přenosné sedačky 

11. Přípravné práce rodáci 2017 

12. Různé 

13. Závěr 

 

1) Zahájení  

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hodin místostarosta obce, pan Hubl Jiří, který přivítal všechny 

přítomné.  Omluvil starostu – ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastnit. 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 20.4.2017 do 27.4.2017. 

Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, všichni přijetí potvrdili. Zastupitelstvo je usnášení schopné, 

přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Místostarosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé 

obdrželi s pozvánkou. Program byl schválen.  

Návrh usnesení č. 02/17/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Hlasování:  5 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu Jana Krejska a Josefa Tulise. Oba jmenovaní byli jednohlasně 

schváleni. 

Návrh usnesení č. 02/16/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Jana Krejska a Josefa 

Tulise. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
 

3) Schválení účetní závěrky za rok 2016 

Paní účetní seznámila přítomné s předloženou účetní závěrkou obce za rok 2016. 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. 02/17/03 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2016. 

Hlasování:  5 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016 

ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2016, které účetní zpracovala souhrnně do 

závěrečného účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce a to i v elektronické podobě od 23.3.2017 do 

13.4.2017 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 27. 4. 2017. 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 2016, 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. 02/17/04 - Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2016 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:   5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

5) Rozpočtové opatření 1/2017 

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

jednohlasně schváleno. V souladu s novelou zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů bude rozpočtové opatření zveřejněno na webových stránkách obce. Dále účetní s místostarostou 

seznámili zastupitele s hospodařením obce za 1. čtvrtletí 2017. 

Usnesení č. 02/17/05 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017.  

Hlasování:  5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

6) Schválení strategického rozvojového dokumentu 2017-2022 

Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce se zpracovaným programem rozvoje obce, který vypracovala a 

který zastupitelé obdrželi k prostudování e-mailem. Byl zpracován přes aplikaci www.obcepro.cz 

ministerstva pro místní rozvoj.  

Návrh usnesení č. 02/17/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje program rozvoje obce Dlouhé na roky 2017 

- 2022.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

7) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Centru Zdislava 

Zastupitelstvu byla předložena ke schválení veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Centrum 

Zdislava v částce 10 000,- Kč. Obdobná smlouva jako v loňském roce, jen vyúčtování dotace posunuto do 

31. 3. 2018 a doplněno zveřejnění smlouvy v registru smluv. Poskytnutí dotace i částka byla schválena již na 

minulém zastupitelstvu. Jednomyslně schváleno. 

Návrh usnesení č. 02/17/07 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní 

smlouvy s Centrem Zdislava, p.o. Nové Město na Moravě na částku 10 000,- Kč.   

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

 

8) Žádost o finanční dar Portimo, o.p.s. 

Místostarosta seznámil s žádostí organizace. Dle telefonického sdělení už není služba na území obce 

poskytována. Navrženo neposkytnout příspěvek. 

Návrh usnesení č. 02/17/08 – Zastupitelstvo obce rozhodlo neposkytnout organizaci Portimo, o.p.s. 

finanční dotaci z důvodu neposkytování služby na území obce.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

 

9) Žádost Moravský rybářský svaz, z.s. 

Místostarosta přečetl žádost o pronájem rybníka Polňák. Odsouhlaseno, že bude vypsaná nová výzva na 

pronájem s upravenými podmínkami a opět s tím, že může zastupitelstvo celé výběrové řízení zrušit. Účetní 

přečetla znění výzvy k podání nabídek z roku 2013, zde byla upravena doba pronájmu a údržba v okolí 

rybníka. Podané nabídky budou hodnoceny na příštím jednání zastupitelstva.   

Jan Krejsek se ještě doptal na obecní pozemek p.č. 2644 (pozemek pod cestou), je to tam mokré a 

neudržované. Dohodnuto, že obec zde nechá udělat drenážní pero a pan Krejsek pozemek upraví. 

Návrh usnesení č. 02/17/09 – Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na pacht rybníku Polňák a schvaluje 

podmínky výzvy.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

 

 

http://www.obcepro.cz/


10) Žádost MS Zátoky-umístění přenosné sedačky 

Místostarosta přečetl žádost o umístění přenosné sedačky v lese Mysliveckým sdružením Zátoky. Na 

přiložené mapce je zakresleno, kde bude umístěna. Zastupitelé neměli připomínky a souhlasili.  

Návrh usnesení č. 02/17/10 – Zastupitelstvo obce povoluje umístění přenosné sedačky v obecním lese 

v místě zákresu přiloženého k žádosti. 

Hlasování:  5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

 

11) Přípravné práce rodáci 2017 

Účetní a místostarosta informovali – Luboš Bureš připravuje výběr fotek na výstavu, je zadána výroba 

informačního panelu, pamětního listu. Občané zatím mnoho adres nedodali.  

Navrženo Janem Krejskem, zda na začátcích obce neumístit vítací značky „Vítá Vás obec Dlouhé“. Po 

diskusi z jakého materiálu všeobecný souhlas na výrobu 3 ks – kovaný sloupek s rámečkem a cedule 

s pozinkovaného plechu s polepem.   

Zastupitelům oznámeno, že akce Florián je domluvena v obdobném duchu jako v roce 2015. Pozvánky 

rozneseny.  

Hlavatý dotaz na jídlo. Hasiči by rádi pouze jeden druh, navrhují hamburgry, obec by raději ještě 

k hamburgerům např. klobásy, nebo pouze klobásy a debrecínky pro děti. Hasiči se domluví na zítřejší 

schůzi. Občerstvení bude hradit obec.  

Dotace na rodáky z Kraje Vysočina schválena. 

Usnesení č. 02/17/11 – Zastupitelé vzali na vědomí přípravné práce na Rodáky a souhlasí s výrobou     

3 ks vítacích cedulí.  

 

12) Různé  

Místostarosta a účetní informovali: 

- Od dubna přijatá 1 osoba na VPP, od května je schválená ještě 1 osoba. Letos byla situace složitější, jak 

v minulých letech.  

- Dohodnuté stromy na návsi byly skáceny. Nové jeřáby a lípy jsou objednané. Traktůrek na sečení byl dnes 

přivezen. Malotraktor je stále na opravě u prodejce. Motorový kartáč byl předán zaměstnanci k používání. 

Připomínka ze strany zastupitelů k organizaci práce zaměstnanců – neefektivní (kupky uprostřed silnice 

apod.).  

- Pinkací plocha na víceúčelovém hřišti – po telefonickém kontaktu s výrobcem hrazení hřiště navrženo, 

abychom si konstrukci nechali vyrobit sami a on by dodal panel, rozměr je 1,20 x 2 m. Účetní dotaz, zda to 

není málo. Dohodnuto, že místostarosta vhodný rozměr dohodne s Lubošem Burešem, konstrukci vyrobí 

Josef Tulis, kovář.  

- Ke kulturnímu domu bylo zakoupeno pískoviště, na dětské hřiště nová houpačka. Informováno, že 

konstrukci na houpačky je potřeba opravit. 

Usnesení č. 02/17/12 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z obce a souhlasí s výrobou 

pinkací plochy na víceúčelovém hřišti.  

 

13) Závěr 

Pan místostarosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 20.28 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 5. 2017 

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

 

Ověřovatelé zápisu:  Krejsek Jan              …………………………. 

 

   Tulis Josef        …………………………. 

 

 

Hubl Jiří, místostarosta…………………………. 


