Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361
Č. j. 04/19

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 2. 7. 2019, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce
Přítomní členové ZO (8 z 9) : anonymizováno
Omluven:
anonymizováno
Přítomní občané:
3 občané
Ověřovatelé zápisu:
anonymizováno
Zapisovatel:
anonymizováno

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Dopravní automobil pro JSDHo – výběr dodavatele
Obnova zeleně – příprava pro žádost o dotaci
Různé
Závěr

1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou
obce anonymizováno, který přivítal přítomné a předal slovo místostarostce obce anonymizováno, aby vedla
schůzi (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatovala, 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 24. 6. 2019 do 2.
7. 2019. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, kromě anonymizováno (dovolená) všichni přijetí potvrdili.
Zastupitelstvo je usnášení schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Předsedající seznámila
s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou. Nikdo nechtěl program jednání doplnit. Program
schválen všemi přítomnými.
Návrh usnesení č. 04/19/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
2) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu anonymizováno. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni.
Návrh usnesení č. 04/19/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
3) Dopravní automobil pro JSDHo – výběr dodavatele
Dne 27.6.2019 v 18 hodin proběhlo 2. jednání hodnotící komise. Ve stanovené lhůtě firma Agrotec, a.s. podala
formou Čestného prohlášení doplňující informace k předložené nabídce a nabídku vysvětlil a doplnil o všechny
požadované přílohy. Všichni členové hodnotící komise konstatovali, že nabídka uchazeče je v pořádku a
obsahuje všechny součásti požadované v zadávací dokumentaci a doporučuje zastupitelstvu obce uzavřít
smlouvu s firmou AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO: 00544957, která předložila nabídku
s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 798 500,- Kč bez DPH, tj. 966 185,- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
souhlasí a schvaluje uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem. Vlastní zdroje na nákup by měly činit 216 185,Kč (dotace 450 000,- Kč z MV a 300 000,00 Kč z Kraje Vysočina).
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Návrh usnesení č. 04/19/03 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku
dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním pro JSDH Dlouhé s vítěznou firmou dle
výběrového řízení, s firmou AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO: 00544957, za kupní
cenu 798 500,- Kč bez DPH a zároveň zastupitelstvo obce prohlašuje, že má zajištěny vlastní zdroje na
nákup tohoto vozidla.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
4) Obnova zeleně – příprava pro žádost o dotaci
Dne 26. 6. 2019 proběhla konzultace na MAS Zubří země nad projektem s objasněním uznatelných a
neuznatelných výdajů. Následnou péči může u tohoto projektu provádět i obec např. na Dohodu o provedení
práce, vlastními zaměstnanci (např. sečení trávníků). Projektantka upraví projekt a rozpočet po vypuštění
mlatových cest, nebude se rozšiřovat prostor u čekárny, pouze výsadba. Projekt bude následně předložen
zastupitelstvu k projednání.
Usnesení č. 04/19/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí informace k projektu Sídelní zeleň –
náves.
5) Různé
a) Veřejná sbírka na podporu tragicky zesnulého místostarosty Dražůvek – předsedající informovala, že
SMS ČR se připojilo k veřejné sbírce na zesnulého místostarostu, kterého v květnu zastřelil místní podivín,
když urovnával sousedský spor. Předsedající navrhla přispět na sbírkový účet alespoň symbolickou částkou,
navrhuje 500,- Kč.
Návrh usnesení č. 04/19/05a – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 500,- Kč na sbírkový účet na
podporu rodiny zemřelého místostarosty obce Dražůvek.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno
b) Přístavba KD – stále se nedaří najít firmu ochotnou realizovat stavbu, zkusit zjistit na MMR podmínky,
kdyby se začalo až v příštím roce. Zahájit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu přes Mikroregion
Novoměstsko.
c) Stavební úpravy hasičské zbrojnice – nákres od anonymizováno k diskusi
Předsedající předložila k diskusi nákres od anonymizováno na vnitřní uspořádání prostor. Bude rozesláno
ostatním i hasičům k prodiskutování a případným připomínkám na výboru SDH.
Diskuse:
anonymizováno – cesta u Branišova, stojí tam kalužina vody. Bylo by dobré ji opravit.
anonymizováno – les, po včerejší bouřce stromy přes obecní cestu. Oznámit majitelům.
6) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 19.50 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2019
Zapsal:

anonymizováno

….…………………….

Ověřovatelé zápisu:

anonymizováno

…………………………..

anonymizováno

………………………….

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