
 Č. j. 02/18 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 26. 4. 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. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 

5. Rozpočtové opatření 1/2018 a 2/2018 

6. Hospodaření obce za 1.Q 2018 a zpráva o činnosti 

7. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Centru Zdislava 

8. Žádost Nového Města n.Mor.- Mikroregion 

9. Nabídka pojištění obecního majetku – Kooperativa 

10. GDPR – ochrana osobních údajů – informace k implementaci  

11. Florián 2018 

12. Soutěž Vesnice roku 

13. POV 

14. Výročí republiky, SDH 

15. Různé 

16. 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 

19.4.2018 do 26.4.2018. 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. 02/18/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

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

2) Volba ověřovatelů zápisu 

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

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

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

 

3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2017 

ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2017, které účetní zpracovala souhrnně do 

závěrečného účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce a to i v elektronické podobě od 10. 4. 2018 do 

26. 4. 2018 včetně zprávy o přezkumu hospodaření. Zastupitelé návrh závěrečného účtu obdrželi 

s pozvánkou.  Při zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu 

závěrečného účtu ze strany občanů. 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 2017, 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. 02/18/03 - Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2017 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:   8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 
 

4) Schválení účetní závěrky za rok 2017 

Paní účetní seznámila přítomné s předloženou účetní závěrkou obce za rok 2017. 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. Materiály 

vyjmenované v protokolu obdrželi zastupitelé elektronicky. 

Návrh usnesení č. 02/18/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2017. 

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

 

5) Rozpočtové opatření 1/2018 a 2/2018 

Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č. 1/2018, které schválil starosta obce 

22. 3. 2018 (pouze dotace na volby prezidenta a daň z příjmu za obec). 

Zastupitelům bylo předloženo rozpočtové opatřeními č. 2/2018. RO bylo jednohlasně schváleno.  

Usnesení č. 02/18/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/2018.  

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

 

6) Hospodaření obce za 1.Q 2018 a zpráva o činnosti 

Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce s finančním hospodařením obce za 1.Q. Zprávu o činnosti podal 

starosta i místostarosta.  

Usnesení č. 02/18/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 1. Q 2018 a zprávu o 

činnosti.  

 

7) Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Centru Zdislava 

Obec obdržela 13. 3. 2018 žádost Centra Zdislava o dotaci.  Po telefonickém rozhovoru s ředitelkou jim bylo 

navrženo, aby nemuseli dotaci vyúčtovávat, zda by souhlasili s poskytnutím daru. Souhlasili a poslali návrh 

darovací smlouvy. Na minulém jednání byla odsouhlasena pro Centrum Zdislava částka 10 000,00 Kč. 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili poskytnou příspěvek formou daru namísto dotace v předloženém znění. 

Návrh usnesení č. 02/18/07 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar Centru Zdislava, p.o. Nové 

Město na Moravě ve výši 10 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy dle zaslaného 

návrhu.  

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

 

8) Žádost Nového Města n.Mor.-Mikroregion 

Místostarosta seznámil s žádostí Města Nové Město na Moravě, která byla adresována Mikroregionu 

Novoměstsko, a ve které žádá o finanční příspěvek (dar) na výměnu Tatry  u JSDH JPO II Nové Město na 

Moravě (poloprofesionální jednotky). Bližší informace podal starosta, který byl na jednání Mikroregionu. 

Starosta navrhuje přispět. Zastupitelstvo po diskusi schvaluje, že pokud se zapojí většina obcí mikroregionu, 

zapojí se i naše obec ve výši poměru stanoveného Mikroregionem, ale maximálně částkou 5 000,- Kč.  

Návrh usnesení č. 02/18/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar Mikroregionu 

Novoměstsko pro Město Nové Město na Moravě na výměnu Tatry u JSDH JPO II a to pouze v případě 

zapojení se většiny obcí mikroregionu a v částce max. 5 000,- Kč. O konečné částce rozhodne starosta.  

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

 

9) Nabídka pojištění obecního majetku - Kooperativa 

Starosta informoval, že ho kontaktovala zástupkyně pojišťovny Kooperativa, která chtěla zpracovat pro obec 

návrh komplexního pojištění majetku obce, nabídku jsme využili. Zároveň jsme oslovili Českou pojišťovnu 

(s ní uzavřená současná smlouva platná do 8/2018), aby zpracovala také návrh. Účetní zpracovala porovnání 

nabídek do tabulky. Pojištění od Kooperativy nápadně příliš nízké. Po diskusi bylo rozhodnuto nechat obě 

nabídky prozkoumat nějakému nezávislému finančnímu poradci. Rozhodnutí o změně pojišťovny odloženo, 

zastupitelé se přiklání zůstat České pojišťovny, a.s. 



Návrh usnesení č. 02/18/09 – Zastupitelstvo obce rozhodlo nechat posoudit obě nabídky na pojištění 

obce nezávislému finančnímu poradci.  

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

 

10) GDPR – Ochrana osobních údajů – informace k implementaci 

Účetní se starostou informovali, že dne 20. 4. 2018 nás navštívil náš pověřenec, se kterým jsme udělali 

prvotní analýzu v jakých agendách, jaká a kolik osobních údajů používáme. Proškolila nás, jak bychom měli 

postupovat, aby nevzniklo riziko úniku osobních údajů. Ke GDPR je potřeba schválit směrnici, kde jsou 

uvedeny povinnosti pro zaměstnance a funkcionáře obce. Se směrnicí byli zastupitelé seznámeni a schvalují 

její znění.  

Návrh usnesení č. 02/18/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici 3/2018 pro nakládání s osobními 

údaji. 

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

 

11) Florián 2018 

Účetní informovala o přípravách akce Florián 2018. Bude v obdobném duchu jako loni.  Pozvánky budou 

rozneseny zítra, podle dnešní dohody anonymizováno nabídl, že by zahráli k tanci a poslechu, odsouhlaseno, 

bude doplněno do pozvánky. S hasiči je potřeba dohodnout občerstvení (zítra mají schůzi). Občerstvení bude 

hradit obec.  

Dotaz od anonymizováno (starosty SDH), jak to bude s hospodou, slyšel, že hospodská končí. Starosta sdělil, 

že minulý týden přišla a ústně oznámila, že by chtěla k 30. 4. 2018 skončit, asi nemá cenu využít výpovědní 

lhůtu (bylo by asi stejně zavřeno). Otázka ukončení nájmu a provozování pohostinství v KD mělo být řešeno 

v bodě 15 různé, ale zastupitelé souhlasili s rozpravou nyní. Zastupitelé souhlasí s ukončením nájemní 

smlouvy dohodou. Po diskusi rozhodnuto, že bude na úřední desce zveřejněn záměr na pronájem 

pohostinství v budově KD, k účelu provozování pohostinství. Zájemci ať předloží v případě zájmu 

podnikatelský záměr na využití s návrhem provozní doby, nájemného. Do podmínek dát, že nájemce je 

povinen uvolnit prostory v případě konání obecních, hasičských akcí.  

Účetní informovala, že byla oslovena organizací Popálka (nezisková organizace, která pomáhá popáleným), 

zda by se obec nechtěla zapojit do podpory této organizace formou prodeje náplastí na popáleniny, odřenin 

za cenu 50,- Kč za kus (běžná cena 100,-  Kč). Obec by nakoupila (tím podpořila organizaci), pak prodávala 

na svých akcích nebo rozdala. Případně by byla možnost, že by členky Popálky přijely s propagačním 

stánkem na nějakou obecní/hasičskou akci, účetní navrhla Soptíka. Zastupitelé se přiklání k druhé možnosti 

s tím, že by obec přispěla 1 000,- Kč na dopravu. Účetní zjistí, zda mají v daný termín volno. 

Usnesení č. 02/18/11 – Zastupitelé vzali na vědomí přípravné práce na Floriána 2018 a pověřují účetní 

ke zjištění možné účasti zástupců organizace Popálky na zahajovacím závodě Soptíka. 

Návrh usnesení č. 02/18/11a – Zastupitelé schvalují ukončit nájemní smlouvu na pronájem 

pohostinství s paní Helenou Šrámkovou dohodou a na úřední desce zveřejnit záměr na pronájem 

pohostinství v budově kulturního domu za účelem pokračování v provozování pohostinství v obci. 

Zájemci ať předloží podnikatelský záměr využití, provozní doby, nájemného. Jako omezující 

podmínka bude opět stanoveno přenechání prostor obci pro konání kulturních akcí v počtu cca 5 – 6 

akcí ročně. 

 

12) Soutěž vesnice roku 

Po dohodě se starostou, místostarostou včera poslala účetní přihlášku do soutěže Vesnice roku 2018. Krajská 

hodnotící komise by měla přijet někdy v květnu. Účetní poprosila o spolupráci a zapojení zastupitelů do 

prezentace obce.  

Usnesení č. 02/18/12 – Zastupitelé vzali na vědomí přihlášení obce do soutěže Vesnice roku 2018.   

 

13) POV  

Byla podaná zpráva ohledně žádosti o dotaci z POV na fasádu a opravy v budově bývalé školy. V pracích by 

měla pokračovat stavební firma Sýkora. Zachovat nápis ve štítě, je tam asi uvedeno Bohu a vlasti. Účetní 

navrhla udělat psaníčka, která jsou ve štítě také u vchodových dveří.  

Usnesení č. 02/18/13 – Zastupitelé vzali na vědomí informace k akci z POV. 

 

 

14) Výročí republiky, SDH 



Starosta informoval o ústní žádosti SDH Dlouhé. V letošním roce oslaví sbor 125. výročí založení sboru a 

měli by zájem o vyšívanou stuhu k praporu s věnováním od obce k jejich výročí a zároveň ke 100. výročí 

republiky. Zastupitelům ukázán katalog od firmy Alerion. Cena se pohybuje cca 3 – 4 tis. Kč. 

anonymizováno se poptával u paní anonymizováno, která vyšívala hasičský prapor v roce 2013, že by také 

vyšila. Schváleno vyrobit. Zajistí anonymizováno.  

Účetní navrhla, zda neuspořádat k výročí vzniku republiky slavnost, kde bychom vysadili strom (lípu) a u té 

příležitosti předali hasičům stuhu. Navrhuje spojit se sousedským posezením na podzim. Odsouhlaseno. 

Starosta navrhl spojit s obcí Račice a vysadit na hranici, na Podvesnicích. Dohodnuto, že zastupitelé budou 

přemýšlet o místu, kde vysadit pamětní strom.   

Návrh usnesení č. 02/18/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje vyhotovení upomínkové stuhy, která bude 

věnovaná spolku SH – ČMS Sbor dobrovolných hasičů Dlouhé ke 125. výročí založení sboru a 100. 

výročí vzniku republiky. 

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

 

 

15) Různé  

a) Starosta informoval, že je třeba odsouhlasit počet členů zastupitelstva pro nové volební období. Starosta 

navrhuje ponechat na stávajícím počtu 9 členů. Po krátké diskusi odsouhlaseno všemi ponechat počet členů 

zastupitelstva na stávajícím počtu. 

Návrh usnesení č. 02/18/15a – Zastupitelstvo obce schvaluje ponechat pro následující volební období 

počet členů zastupitelstva obce na stávajícím počtu 9 členů.  

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

 

b) Starosta informoval o nabídce firmy likvidující oleje z kuchyní – nabízí obci zdarma k umístění popelnici 

s otvorem pro vhoz PET lahve s olejem. Pouze v případě ztráty popelnice by si účtovali částku 1 000,- Kč, 

jinak odvoz zdarma. Všichni souhlasí.   

Dále starosta informoval, že sběr šactva  pro Diakonii Broumov proběhne v průběhu května (sbírat se bude 

po 10. květnu).  

Návrh usnesení č. 02/18/15b – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb na 

sběr a likvidaci jedlého oleje a tuků s firmou Libor Černohlávek, Církvice.    

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

 

c) Starosta informoval o nabídce na deratizaci obce. Bylo by vhodné, aby se zapojili i místní zemědělci a 

občané, aby byla deratizace účinná. Dohodnuto oslovit občany v hlášení, aby se přihlásili. Zastupitelé 

souhlasí s provedením plošné deratizace.   

Návrh usnesení č. 02/18/15c – Zastupitelstvo obce rozhodlo o provedení plošné deratizace obce dle 

zaslané nabídky.     

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

 

d) Starosta informoval, že na odbor dopravy a dopravní komisi jsme poslali dopis s vyjádřením k navrženým 

jízdním řádům. Dle telefonátu z Kraje jsme byli pozváni na osobní jednání na kraj dne 3. 5. 2018. 

Dohodnuto, že se jednání zúčastní kromě starosty a účetní ještě anonymizováno  

 

e) Nabídka lomu Mirošov na šotolinu za 15,- Kč/tunu. Dotaz starosty, zda nevzít na opravy komunikací. 

Krejsek Jan informoval, že brala obec Křídla, ale že je to hodně hliněné, málo kamenité. Doporučeno se zajet 

podívat do lomu nebo do Křídel.  

 

f) anonymizováno se dotázal, zda by nešlo řešit úpravu výjezdu z polní cesty do Branišova na hlavní silnici, 

prudký nájezd. Starosta sdělil, že pan anonymizováno přišel koncem března na obecní úřad s obdobnou 

žádostí, že by se o to postaral. Obec dala souhlas s vykácením stromů u silnice KSÚS, aby byl lepší výhled. 

anonymizováno se dotázal, zda proběhne letos asfaltování před anonymizováno, zda by se neměla stříknout 

ještě silnice před kapličkou a obecním úřadem, aby to lépe vypadalo. Konají se u kapličky mše a nevypadá to 

moc hezky. Starosta odpověděl, že je to Krajská silnice, bude obtížné s nimi jednat o opravě. Starosta se 

zeptá na KSÚS s kým jednat a zda je to reálné.  

 



g) Náhradní vrt – místostarosta informoval, že je s firmou v kontaktu, dotace zatím nekryjí ani žádosti 

z minulého roku. Na dotaz, kolik by náhradní vrt stál, bylo sděleno, že asi 300 tis. Kč. Uvažovat, zda do toho 

nejít i bez dotace. 

 

h) Účetní informovala, že zpracovala žádost o dotaci na elektrocentrálu pro JSDHo z Kraje Vysočina. 

Pořizovací cena cca 74 tis. Kč. Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti, sloužila by zejména při krizových 

stavech, při výpadku el.en. k zajištění čerpání vody do vodojemu.  

 

 

16) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.15 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 4. 2018 

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

 

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

 

           anonymizováno …………………………. 

 

 

anonymizováno, starosta obce…………………………. 


