
 Č. j. 01/18 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 22. 2. 2018 

 

Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) : 

anonymizováno  

Omluven:   anonymizováno  

Přítomní občané:  anonymizováno  

Ověřovatelé zápisu:  anonymizováno  

Zapisovatel:   anonymizováno 
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Hospodaření obce a zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 

4. Rozpočet na rok 2018 

5. Pravomoc pro starostu k rozpočtovým opatřením 

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

postižené, Babybox, Centrum Zdislava 

7. Závěrečná inventarizační zpráva - seznámení 

8. Majetková evidence – schválení směrnice 

9. Větrolam – úprava projektu 

10. Volba přísedící u okr. Soudu 

11. Informace k jízdním řádům od 1. 1. 2019 

12. Zpráva o činnosti 

13. Různé 

14. Závěr 

 

1) Zahájení  

Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hodin starosta obce, pan anonymizováno, 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 15. 2. 2018 do 22. 2. 2018. Starosta seznámil s programem jednání, který 

zastupitelé obdrželi s pozvánkou. Program byl schválen.  

Návrh usnesení č. 01/18/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.   

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

2) Volba ověřovatelů zápisu 

anonymizováno navrhl za ověřovatele zápisu pana anonymizováno. Oba jmenovaní byli jednohlasně 

schváleni. 

Návrh usnesení č. 01/18/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno 

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

3) Hospodaření obce a zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

Starosta informoval, že 12. 2. 2018 proběhl na obci přezkum hospodaření obce za rok 2017 třemi 

pracovníky Kraje Vysočina. Závěrečný výrok je bez chyb a nedostatků. Zpráva bude součástí 

závěrečného účtu, který bude schvalován na dalším jednání zastupitelstva. Pracovníci Kraje metodicky 

doporučili upravit některé směrnice a postupy, které však neměly vliv na výsledek přezkumu. 

Informovala účetní. Při kontrole zápisů bylo upozorněno na neplatnost usnesení č. 05/17/06b) 

z jednání zastupitelstva 30. 11. 2017, které znělo: “Zastupitelstvo obce souhlasí se vznikem 

pracovněprávního vztahu mezi obcí a jakýmkoli členem zastupitelstva obce na práce nesouvisející 

s výkonem funkce“. Dle odpovědi ministerstva vnitra nelze schválit obecné ustanovení, jakési 

generální zmocnění, ale musí být schvalovány jednotlivé pracovněprávní vztahy. Bylo hlasováno o 

revokaci usnesení (jednohlasně odsouhlaseno).  

Usnesení č. 01/18/03 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přezkumu hospodaření obce. 



Návrh usnesení č. 01/18/03a) - Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 05/17/06b z jednání 

zastupitelstva 30. 11. 2017. V případě potřeby bude každý pracovněprávní poměr s členem 

zastupitelstva obce jednotlivě předem schvalovat zastupitelstvo obce. 

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

 

4) Rozpočet na rok 2018 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu s pozvánkou e-mailem. Návrh byl vyvěšen od 6.2.2018 do 

22.2.2018, připomínky k návrhu rozpočtu obecní úřad neobdržel. Účetní obce informovala, že návrh 

rozpočtu byl sestaven v souladu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti č. 23/2017 Sb. Tučně jsou 

v rozpočtu plánované investiční či větší akce, které nejsou běžné v daném roce. Návrh rozpočtu byl 

promítnut dataprojektorem a účetní obce spolu s místostarostou seznámili zastupitelé s jednotlivými 

položkami návrhu rozpočtu. Účetní informovala, že zjistila, že při sestavení v exelové tabulce nebyly 

v příjmech připočteny do celkového součtu poslední dva příjmy (30 000 a 1 400), účetní navrhuje 

přidat na straně výdajů do rezervy, odsouhlaseno. Starosta navrhl zvýšit na § 2321-Kanalizace částku 

o 4 000,- Kč z důvodu požadavku vodoprávního úřadu zvýšit počet rozborů odpadních vod ze dvou na 

čtyři ročně, souhlas. Dále starosta informoval o proběhlém jednání ohledně povolení vypouštění 

odpadních vod. Vodoprávní úřad povolil prodloužit povolení o 5 let s podmínkou zahájení prací na 

přípravách projektu pro čištění odpadních vod v obci. U paragrafu § 3745 – zeleň diskutováno o 

skácení dalších stromů a keřů na návsi a jak postupovat v další postupné obnově návsi. Dohodnuto, že 

bude pokácen druhý smrk na dětském hřišti (upraven terén pro kořenech) a u č.p. 35, vytrhány šeříky 

v zatáčce u č.p. 2 z důvodu špatné viditelnosti. Odsouhlaseno oslovit firmu 3D zahrady ohledně 

zpracování projektu zeleně na návsi s návrhem jak postupovat v obnově. Dále místostarosta 

informoval o problémech s vyřizováním dotace na větrolam, po vyjádření ochranářů z Havlíčkova 

Brodu, kteří nesouhlasí s vysazením keřů…., bylo přistoupeno ke změně projektu (projekt byl 

promítnut, zastupitelé obdrželi s pozvánkou). Došlo k úpravě názvu, nyní se projekt jmenuje Výsadba 

doprovodného porostu na pozemcích parcelní č. 2203 (část), 2062 a 2063 v k.ú. Dlouhé na Moravě a 

jedná se o výsadbu stromů. Bude podaná žádost z národních zdrojů, předpokládaná investice cca 100 

tis. Kč. Zastupitelé souhlasí. U § 3412 – Sportoviště diskutováno ohledně WC, když není otevřeno 

pohostinství. Závěr žádný.  

Na § 6171 – Veřejná správa je navýšení u služeb o částku cca 30 000,- Kč na aplikaci GDPR 

(pověřenec a základní služba). Obec využila nabídku SMS, jehož je obec členem. Bude uzavřena 

smlouva. 

Dotaz u § 5512 – Hasiči, zda budeme opětovně žádat o dopravní automobil, odsouhlaseno, v březnu 

by měla být otevřena výzva.  

Ze strany zastupitelů nebyly žádné další připomínky, souhlasí s takto navrženým rozpočtem. Souhlasí, 

aby závazným ukazatelem pro výdaje bylo odvětvové třídění - jednotlivé paragrafy (případně 

seskupení paragrafů). Pro schválení rozpočtu hlasovali všichni přítomní.  

Návrh usnesení č. 01/18/04 - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočet obce na rok 2018 po 

úpravách jako přebytkový s příjmy ve výši 3 531 400,- Kč, výdaji ve výši 3 142 500,- Kč, 

financováním 388 900,- Kč (splátky dlouhodobého úvěru). Jako závazné ukazatele u příjmů jsou 

stanoveny jednotlivé Položky a u výdajů jednotlivé Paragrafy (případně seskupení paragrafů). 

Rozpis rozpočtu provádí správce rozpočtu, tj. účetní. 

Hlasování:  8  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. 01/17/04a) – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí závěrečné rozpočtové 

opatření č. 6/2017 schválené starostou obce 29.12.2017. 

 

5) Pravomoc pro starostu k rozpočtovým opatřením 

Bližší informace podala účetní. Zastupitelstvo souhlasí s ponecháním stávající pravomoci pro starostu 

k provádění rozpočtových opatření ve stejném znění jako bylo schváleno v loňském roce 23. 2. 2017. 

Je potřeba zajistit, aby výdaj byl kryt před uskutečněním výdaje. Účetní zpracovala návrh směrnice, se 

kterou zastupitele seznámila, součástí je i stanovení, kdo provádí rozpis rozpočtu a technické úpravy 

rozpočtu (správce rozpočtu, neboli účetní). Zastupitelé souhlasí a ve výdajové části rozpočtu schvalují 

pro starostu pravomoc k provedení rozpočtového opatření do výše 150 000,- Kč za závazný ukazatel 

(paragraf, skupinu). V příjmové části navýšení bez omezení. Bez omezení převody mezi účty obce a 



závěrečné rozpočtové opatření. Do směrnice bylo doplněno, že technické úpravy rozpočtu (přesuny 

mezi položkami u závazných ukazatelů bude  provádět účetní obce. Směrnice nahrazuje směrnici 

schválenou 23.2.2017. 

Návrh usnesení č. 01/18/05 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje směrnici 2/2018 k provádění 

rozpočtových opatření, rozpisu rozpočtu a jeho technickým úpravám.  

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

 

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

postižených, Babybox, Centrum Zdislava 

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

rozpočtu.  

Centrum Zdislava, p.o. zatím žádost nepodala, ale předpokládáme že požádá, jak tomu bylo 

v minulých letech. Uzavření veřejnoprávní smlouvy bude schváleno zastupitelstvem po podání 

žádosti. Nyní se jedná o předběžné schválení částky.  

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 

CELKEM 5000 

 

5000 

Finanční dotace organizacím    

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

Schválené finanční dary a dotace jsou zapracovány do schváleného rozpočtu na rok 2018.   

  

Návrh usnesení č. 01/18/6 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje poskytnutí finančních darů 

následujícím organizacím: 

Domácímu hospici 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. 

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

 

7) Závěrečná inventarizační zpráva - seznámení 

Projektorem promítnuta závěrečná inventarizační zpráva včetně vyjádření inventarizační komise, která 

doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit vyřazení nedokončené investice Dešťová kanalizace od č.p. 83 - 

105 jako zmařené (od stavebního povolení 7 let). Po vysvětlení bylo odsouhlaseno. Dále bylo 

inventarizační komisí zjištěno, že u pozemku p.č. 314 orná půda se jedná o místní komunikaci 

(promítnut náhled z Dispra) a komise doporučuje dát do souladu na KN druh pozemku. Dále byli 

zastupitelé seznámeni s majetkem, který byl v roce 2017 pořízen a vyřazen (drobný majetek).   

Návrh usnesení č. 01/18/7 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečnou inventarizační 

zprávu a schvaluje vyřazení nedokončené investice Dešťová kanalizace od č.p. 83-105 jako 

zmařené a pověřuje starostu dát do souladu se skutečností druh pozemku p. č. 314  v katastru 

nemovitostí.  

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

 

8) Majetková evidence – schválení 

Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení Směrnici 1/2018 MAJETKOVÁ pro zařazování, 

evidenci majetku a jeho účtování, která reaguje na změny v předpisech v minulých letech a která ruší 

směrnici původní z roku 2010 a směrnici 2/2013 Zásady účtování o dlouhodobém majetku. Dochází 

k drobným úpravám v definicích. Směrnice promítnuta dataprojektorem. Směrnice řeší i zvýšení 

hranice účtování o jiném drobném nehmotném a hmotném majetku na podrozvaze ze 100,- na 500,- 

Kč. Schváleno.  

Návrh usnesení č. 01/18/8 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje Směrnici 1/2018 

MAJETKOVOU pro zařazování, evidenci majetku a jeho účtování.   



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

 

9) Větrolam – úprava projektu 

Podrobně bylo řešeno v bodě 4 – Schválení rozpočtu. Zastupitelé souhlasí s úpravou projektu.    

Návrh usnesení č. 01/18/9 – Zastupitelstvo obce schvaluje změnu projektu z Větrolam na 

Výsadba doprovodného porostu na pozemcích parcelní č. 2203 (část), 2062 a 2063 v k.ú. Dlouhé 

na Moravě. 

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

 

10) Volba přísedící u okresního soudu 

V současné době končí čtyřleté funkční období přísedící u okresního soudu, paní anonymizováno. 

Okresní soud doporučuje opětovné zvolení. Paní anonymizováno byla dotázána starostou, zda je 

ochotna pokračovat, souhlasila a proto starosta navrhuje opětovné zvolení paní anonymizováno. 

Zastupitelé jednomyslně souhlasí a volí paní anonymizováno na funkci přísedící Okresního soudu ve 

Ždáru nad Sázavou pro volební období 2018 – 2022.  

Návrh usnesení č. 01/18/10 – Zastupitelstvo obce Dlouhé volí paní anonymizováno, do funkce 

přísedící Okresního soudu ve Žďáru na Sázavou pro volební                       období 2018 – 2022.  

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

 

11) Informace k jízdním řádům od 1. 1. 2019 

Návrh jízdních řádů obdrželi zastupitelé s pozvánkou, kde byl doplněn i současný stav. K navrženým 

změnám ze strany Kraje Vysočina proběhla diskuse, kdy se zastupitelé vyjadřovali. Jako zásadní se 

jim nelíbí zrušení autobusového spoje z NMNM ve 13.25, kdy jezdí většina studentů ze školy 

(vyučování končí 13.05). Tento spoj by měl údajně nahradit autobus ve 13.47 z NMNM, který pojede 

přes Řečici do Bobrové a zpět do NMNM – odjezd z Bobrové 14.11 (žáci ZŠ Bobrová končí 14.25), 

příjezd do Dlouhého 14.22. Zrušené také spoje v 16.45 z NMNM (okružní autobus) a večerní ve 

23.04. Později bude odjíždět autobus z NMNM odpoledne, tj. v 15.09, příjezd 15.21 do Dlouhého 

(pozdější návrat domů). Uspíšen autobus v 18.25 z NMNM na 18.05. Navržen nový spoj na žádost 

obce Račice z Dlouhého odjezd v 8.32 do NMNM a který pojede až k nemocnici, ale je to spoj, který 

by si museli obce platit. Starosta Račic udělal několik návrhu předpokládaného financování. 

Zastupitelé si nejsou jisti, zda bude tento spoj využíván. Místostarosta sdělil, že jsme po jednání s obcí 

Račice a Křídla, která proběhla cca před 14 dny, souhlasili, aby byl spoj ponechán pro výběrové řízení 

a pak se rozhodneme. Dále místostarosta sdělil, že jsme na návrh reagovali již v minulém roce, kdy 

byly návrhy poslány poprvé a kde jsme zdůvodňovali některé spoje, že byly zrušeny nebo nám 

nevyhovovali, ale v zaslaných návrzích nyní bylo přihlédnuto jen k nedělnímu spoji, který jezdí na mši 

do Bobrové. Zastupitelé se shodli na tom, že je potřeba s Krajem jednat a sdělit naše připomínky. 

Jednání se uskuteční 30.3.2018 a bylo odsouhlaseno, že se tohoto jednání za naši obec zúčastní 

starosta a anonymizováno. 

Usnesení č. 01/18/11 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh Kraje Vysočina k plánovaným 

změnám jízdních řádů od 1. 1. 2019 a pověřuje anonymizováno k jednání a připomínkování 

jízdních řádů na jednání 30. 3. 2018.  

 

12) Zpráva o činnosti 

Většina informací byla sdělena již v průběhu dnešního jednání.  

Místostarosta informoval, že obec obdržela k rukám zastupitelstva Rozhodnutí – změna stavby před 

jejím dokončením u novostavby anonymizováno – do 31. 12. 2018. 

Od Sdružení místních samospráv obec obdržela bezplatně zásobník (stojan) na reflexní terčíky 

k upotřebení mimo obec. Zásobník bude naistalován k chodníku k prodejně. Další náplň zásobníku je 

už zpoplatněna (drahé). Zatím nevyužijeme.    

Usnesení č. 01/18/12 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti. 
 

 

 

13) Různé 

anonymizováno upozornil, že by bylo vhodné opravit druhou část roštu v sadě, rozpadá se. Souhlas. 

Dále se dotázal, že pokud by bylo poškozené šoupě pro přívod vody do č.p. 1, kde mu neteče voda, 

zda může počítat s opravou, aby se mohl připojit. Odsouhlaseno.   



Usnesení č. 01/18/13 – Zastupitelstvo obce souhlasí, v případě zjištění poruchy šoupěte pro 

přívod vody do č.p. 1, s jeho opravou. Dále souhlasí s opravou roštu v sadě.   
 

 

 

12) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 22.05 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 26.2.2018 

Zapsal:    anonymizováno       ….……………………. 

 

Ověřovatelé zápisu:  anonymizováno  …………………………. 

 

   anonymizováno  …………………………. 

 

 

anonymizováno, starosta…………………………. 


