
 Č. j. 03/18 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 21. 6. 2018 

 

Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) : 

Anonymizováno  

Omluven:    v 19.40 se omluvil anonymizováno 

Přítomní občané:  --- 

Ověřovatelé zápisu: anonymizováno 

Zapisovatel:   anonymizováno 
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení závěrečného účtu za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření  Mikroregionu 

Novoměstsko 

4. Schválení účetní závěrky za rok 2017 Mikroregionu Novoměstsko 

5. Rozpočtové opatření 3/2018 

6. Hospodaření obce za 2.Q 2018 a zpráva o činnosti 

7. Žádost Nového Města na Moravě – požární vozidlo 

8. Žádost Linka bezpeční 

9. Žádost Klub Radost 

10. Nabídka pojištění obecního majetku  

11. Soutěž Vesnice roku 

12. Vyhodnocení záměru – pronájem pohostinství 

13. Knihovní řád 

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 

14.6.2018 do 21.6.2018. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, všichni přijetí potvrdili. Zastupitelstvo je 

usnášení schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Starosta seznámil s programem jednání, který 

zastupitelé obdrželi s pozvánkou. Program byl schválen.  

Návrh usnesení č. 03/18/01 – 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. 03/18/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno 

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

 

19.15. dostavil se anonymizováno 

 

 

 

3) Schválení závěrečného účtu za rok 2017 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření  Mikroregionu 

Novoměstsko 



Účetní obce seznámila ZO se Závěrečným účtem Mikroregionu Novoměstsko. Je zveřejněn na úřední desce 

obce (i elektronické) od 29.5.2018 včetně zprávy o přezkumu hospodaření.  

Usnesení č. 03/18/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko 

včetně zprávy o přezkoumání hospodaření na vědomí bez výhrad.   

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

4) Schválení účetní závěrky za rok 2017 Mikroregionu Novoměstsko 

Starosta obce seznámil s účetní závěrkou Mikroregionu Novoměstsko za rok 2017. Zastupitelstvo bere na 

vědomí.  

Usnesení č. 03/18/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí účetní závěrku Mikroregionu 

Novoměstsko za rok 2017. 

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

 

5) Rozpočtové opatření 3/2018  

Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č. 3/2018, které schválil starosta obce 

1.6.2018 (dividendy, fotoknihy, příspěvek na hřbitov Bobrová, úprava příjmů z pronájmu pohostinství). 

Usnesení č. 03/18/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018.  

 

6) Hospodaření obce za 2.Q 2018 a zpráva o činnosti 

Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce s finančním hospodařením obce za 2.Q, resp. k 15. 6. 2018. 

Zprávu o činnosti podal starosta i místostarosta (běžný provoz, zakoupeny kamna do kulturního domu a 

hospody, pořízeno 3. vydání fotoknih z rodáků, podaná žádost na dovybavení jednotky SDH - 

elektrocentrála). 

Usnesení č. 03/18/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 2. Q 2018 a zprávu o 

činnosti.  

 

7) Žádost Nového Města na Moravě – požární vozidlo 

Obec obdržela 25. 4. 2018 žádost Města Nové Město na Moravě o finanční příspěvek na výměnu Tatry u 

JSDH JPO II Nové Město na Moravě (poloprofesionální jednotky). Stejnou žádost projednávalo 

zastupitelstvo na minulém jednání, avšak byla od Mikroregionu Novoměstsko. Starosta sdělil, že jednání 

Mikroregionu proběhne 27. 6. 2018, zeptá se, jakou formou se bude přispívat, zda přímo městu nebo přes 

Mikroregion. S návazností na minulé jednání schvaluje zastupitelstvo finanční dar ve výši 5 000,00 Kč..  

Návrh usnesení č. 03/18/07 – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar na výměnu za Tatru pro JSDH 

JPO II Nové Město na Moravě. Finanční dar bude poskytnut buď přímo Městu Nové Město na 

Moravě nebo přes Mikroregion Novoměstsko.  

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

 

8) Žádost Linka bezpeční 

Starosta přečetl žádost o příspěvek – obrací se na ně přes 500 dětí. Loni jsme poskytli 500,- Kč. Návrh ě 

činnosti této linky bylo hlasováno o návrhu 500,- Kč. Schváleno poskytnout finanční dar. 

Návrh usnesení č. 03/18/08 – Návrh usnesení č. 03/17/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout 

Lince bezpečí finanční dar ve výši 500,- Kč. 

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

 

9) Žádost Klub Radost Prostějov 

Starosta přečetl žádost o příspěvek. Zastupitele se přiklonili k vyjádření starosty, že podporujeme místní 

organizace a organizaci příspěvek neschválili. 

Návrh usnesení č. 03/18/09 – Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Klubu Radost 

Prostějov z důvodu podpory regionálních organizací. 

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

 

10) Nabídka pojištění obecního majetku 

Dle dohody z minulého jednání byl osloven finanční poradce anonymizováno, který prošel obě nabídky, jak 

od Kooperativy, tak České pojišťovny. Při osobní schůzce na obecním úřadě byly pojistné podmínky 

prodiskutovány. Poradce doporučuje v každém případě dát výpověď České pojišťovně, a.s., k novým 



zákazníkům se pojišťovny chovají vstřícněji než k dlouholetým klientům. Dohodnuto nechat vypracovat 3 

nabídky u velkých pojišťoven. Do srpna je čas na uzavření nových smluv.   

Návrh usnesení č. 03/18/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení smluv s Českou pojišťovnou a 

obeslat tři pojišťovny o cenovou nabídku prostřednictvím finančního poradce anonymizováno. 

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

 

11) Soutěž Vesnice roku 

Obec získala v soutěži Modrou stuhu. Starosta požádal zastupitele o diskusi, jaký projekt za ocenění 

zpracovat.   

19.40 – odešel anonymizováno Hovořilo se o rekonstrukci hasičské zbrojnice. Tam by ale byla možnost 

dotace ze státního rozpočtu a byla by více finančně náročná. Schváleno připravit projekt na rekonstrukci a 

zkusit požádat v příštím roce o dotaci.  

Účetní navrhla přístavbu kulturního domu o chodbu. Bude to projekt, který bude sloužit celé obci. Vyřeší se 

vlhká zeď. Strop byl připraven již při přístavbě sálu po požáru v roce 2006, ale z důvodu finanční náročnosti 

se neudělalo. Všichni souhlasili. Musí se nechat zpracovat projekt, stavební povolení.   

anonymizováno vznesl připomínku, že děti by si přály vedle zastávky větší prolézačky do čtverce (něco pro 

starší děti), něco jako je v Bobrové u sokolovny. Zastupitelé nejsou proti, souhlasí.    

Návrh usnesení č. 03/18/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci akce Přístavba kulturního domu 

z ocenění Modrá stuha v soutěži Vesnice roku. 

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

 

12) Vyhodnocení záměru na pronájem pohostinství 

Obec na základě rozhodnutí zastupitelstva z minulého jednání zveřejnila záměr na pronájem pohostinství. 

Žádná nabídka do uzávěrky nedošla. Účetní a místostarosta informovali, že se byli podívat a poptat v obci 

Zubří, kde obec provozuje hospodu. Obec Zubří založilo obchodní společnost s.r.o., jednatelem je starosta, 

ten zajišťuje nákupy. Mají dva důchodce. Zastupitelé se ptali, co by to obnášelo, kdyby i naše obec 

provozovala hospodu. Účetní sdělila možnosti (hospodářská činnost - hrozba plátcovství DPH, obec má 

vodovod a les, obrat by se sčítal), přikláněla by se také k založení s.r.o., pokud by měla hospoda fungovat 

pravidelně. Problém bude sehnat lidi. Dotaz, zda by nemohli provozovat hasiči, mají živnostenský list. 

Místostarosta sdělil, že jsme se dotazovali a nechtějí. Zastupitelé by rádi v obci hospodu zachovali pro 

udržení společenského života v obci. Dohodnuto (i z časových důvodů), že aby přes prázdniny alespoň občas 

hospoda fungovala, vyřídí obec živnostenský list a koncesi a pokusí se brigádnicky občas hospodu otevřít. 

Budou osloveni občané – brigáda pod obcí. Zkušební provoz hospody bude v rámci rozpočtu (hlavní 

činnosti) a následně bude vyhodnoceno fungování (ziskovost, ztrátovost) a co dál.  

Návrh usnesení č. 03/18/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje pro udržení společenského života v obci 

provozovat obecní hospodu a pověřuje starostu k vyřízení živnostenského oprávnění. Zkušební provoz 

do konce roku bude financován v rámci rozpočtu (hlavní činnosti obce).  

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

 

13) Knihovní řád 

Z krajské knihovny Žďár nad Sázavou nám byl zaslán e-mail, že je potřeba z důvodu GDPR schválit nový 

Knihovní řád pro naši knihovnu. Dle zaslaného vzoru připravila účetní obce. Jedná se zejména o zabezpečení 

osobních údajů návštěvníků knihovny před zneužitím.   

Návrh usnesení č. 03/18/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje předložený knihovní řád Místní knihovny 

Dlouhé. 

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

 

14) Výročí republiky, SDH 

Účetní sdělila, že by bylo dobré již nyní stanovit termín vzpomínkové akce 100. výročí republiky. 

Odsouhlaseno spojit se sousední obcí Račice a vysadit 3. lípy na hranici katastru na Podvesnicích. 

Odsouhlasen předběžný termín 28. září 2018. anonymizováno informoval, že výroba pamětní stuhy je 

dohodnuta s paní anonymizováno, co vyšívala slavnostní prapor SDH, bude do konce srpna 2018. Rozměr 

stuhy 15 x130 mm. Nápis Věnovala obec Dlouhé a z druhé strany ke 125. výročí založení SDH Dlouhé a 

100. výročí vzniku republiky. Na ozdobné převislé látce u hrazdičky bude vyšit znak obce.  



Návrh usnesení č. 03/18/14 – 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 kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva se musí odevzdat do 31. 7. 2018 na 

MÚ Nové Město na Moravě, kde na webových stránkách budou uveřejněny i vzory a postup. 

  

b) anonymizováno - Dotaz na polní cesty - v zatáčce do Branišova voda vymlela krajnici až na drenážní 

hadici. Starosta sdělil, že o tom ví, obecní zaměstnanec dostal za úkol zapravit. anonymizováno – bylo by 

dobré drny seškrábnout kolem cesty, aby měla kam voda odcházet. Dále sdělil, že v Čekánovci v cestě 

vyvěrá voda, je ucpaná drenáž. Poslat reklamaci. Starosta sdělil, že můžeme zkusit, ale bude to asi 

problematické. Vedle cesty pročistit. anonymizováno navrhl zkusit protlačit drenáž, že to dělají u nich 

v družstvě. Odsouhlaseno aby se poptal, zda by byli ochotni pro obec udělat. anonymizováno informoval, že 

betonové kryty skruží jsou ve většině případů spadené uvnitř. Bylo by potřeba to spravit, aby tam někdo 

nespadl. Problém, že stačí pouze malý posun, a kryt spadne dovnitř. Bude se těžko vytahovat. Je potřeba, aby 

si zajistili majitelé, uživatelé pozemků.  

 

c) Na závěr jednání navrhl místostarosta schválit pro paní účetní (anonymizováno) finanční odměnu za 

kvalitně odváděnou práci pro obec a za organizaci prezentace obce v soutěži Vesnice roku, kde obec uspěla. 

Po krátké diskusi ohledně výše i možného navýšení úvazku z 5 na 6 hodin týdně (práce přibývá, i s hospodou 

přibude práce….) byla schválena odměna ve výši 25 000,- Kč, která bude vyplacena za měsíc červen. O 

zvýšení úvazku bude ještě jednáno.  

Návrh usnesení č. 03/18/15c – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční odměnu účetní obce 

anonymizováno ve výši 25 000,- Kč. Odměna bude vyplacena s platem za měsíc červen.  

Hlasování:   7 pro, 0 proti, 1 se zdržel (anonymizováno) – schváleno  

 

d) Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Účetní požádala o schválení rozpočtového opatření č. 4/2018 a to zejména z důvodu schválení provozu 

obecní hospody. Během jednání připravila jeho návrh, se kterým zastupitele seznámila (na rozjezd hospody 

50 tis. Kč, výdaj na činnost místní samosprávy (odměna + odvody z mezd) ve výši 35 400,- Kč, fin.dar linka 

bezpečí 500,- Kč, na zakoupení elektrocentrály v červenci 74 tis. Kč). Výdaje budou kryty daňovými příjmy 

a snížením rezervy na pol. 5901.   

Návrh usnesení č. 03/18/15d – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018.  

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

 

16) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 20.45 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 6. 2018 

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

 

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

 

           anonymizováno …………………………. 

 

 

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


