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 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361 

 

Č. j. 01/19 

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022  

konaného dne 21. 2. 2019, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce 

 

Přítomní členové ZO (8 z 9) : anonymizováno  

Omluven:   anonymizováno 

Přítomní občané:  7 občanů 

Ověřovatelé zápisu:  anonymizováno  

Zapisovatel:   anonymizováno 

 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Hospodaření obce a zpráva o činnosti 

4. Rozpočtové opatření 10/2018 – na vědomí 

5. Schválení rozpočtu na rok 2019 

6. Pravomoc pro starostu k rozpočtovým opatřením 

7. Finanční dary organizacím v roce 2019: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro 

zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava 

8. Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení  

9. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru  

10. Schválení aktualizovaného seznamu členů JSDHo (jednotky sboru dobrovolných hasičů obce)  

11. Dotace na dopravní automobil pro JSDHo – schválení technických podmínek 

12. Dotace na přístavbu kulturního domu 

13. Obnova zeleně na návsi 

14. Sportovní herní prvky pro mládež 

15. Modernizace webových stránek obce 

16. Žádost o pronájem reklamní plochy – schválení záměru  

17. Žádost o odběr vody pro objekt bývalého kravína K-174  

18. Různé 

19. Závěr 

 

1) Zahájení  

Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin  

místostarostkou obce anonymizováno (dále jako „předsedající“) a úvodem omluvila starostu obce 

anonymizováno, který se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů.  

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 13. 2. 2019 do 

21. 2. 2019. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, kromě starosty všichni přijetí potvrdili. Zastupitelstvo je 

usnášení schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Předsedající seznámila s programem jednání, 

který zastupitelé obdrželi s pozvánkou. Předsedající se zeptala, zda chce někdo program doplnit, nebylo tomu 

tak. Program byl hlasováním schválen.  

Návrh usnesení č. 01/19/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

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

 

2) Volba ověřovatelů zápisu 
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Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu anonymizováno. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni. 

Návrh usnesení č. 01/19/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno.  

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

 

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti 

Přezkum hospodaření se uskuteční 6. 3. 2019. Zastupitelé obdrželi s pozvánkou podrobné hospodaření za rok 

2018. Nikdo neměl dotaz. anonymizováno v prosinci udělal ochranné plechy na obecní okružní pilu. Nový 

pověřenec pro ochranu osobních údajů od 12. 2. 2019 – anonymizováno, DiS. Dar na dětské oddělení poskytnut 

dle schválení. U budovy školy musí dojít ke změně užívání stavby – vyjádření Hygienické stanice a hasičů, pak 

stavební Nové Město na Moravě. Dále předsedající podala informace ohledně zaměstnanců na VPP z úřadu 

práce, letos bude problematické. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.  
Usnesení č. 01/19/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2018 a zprávu o 

činnosti. 
 

4) Rozpočtové opatření 10/2018 – na vědomí 

Paní anonymizováno informovala o provedeném posledním rozpočtovém opatřeních za rok 2018, které schválil 

starosta obce 31.12.2018. Bez připomínek. Vzato na vědomí.    

Usnesení č. 01/19/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2018. 
 

5) Schválení rozpočtu na rok 2019 

Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu s pozvánkou e-mailem. Návrh byl vyvěšen od 4.2.2019 do 22.2.2018, 

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

s za jednotlivé § případně seskupení §. Zastupitelé e-mailem obdrželi i návrh na rozpis rozpočtu.  

Návrh rozpočtu byl promítnut dataprojektorem. 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. 01/19/05 - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočet obce na rok 2019 ve znění 

návrhu jako vyrovnaný s příjmy ve výši 4 320 000,- Kč, výdaji ve výši 4 320 000,- Kč, financováním 0,- 

Kč (388 900,- Kč - splátky dlouhodobého úvěru, splátky kryty přebytkem předchozích let). Rozpis 

rozpočtu provádí správce rozpočtu, tj. účetní. 

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

 

6) Pravomoc pro starostu k rozpočtovým opatřením 

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 

22.2.2018. 

Návrh usnesení č. 01/19/06 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje směrnici 1/2019 k provádění 

rozpočtových opatření, rozpisu rozpočtu a jeho technickým úpravám.  

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

 

7) Finanční dary organizacím v roce 2019: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro 

zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava 

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

Centru Zdislava byl schválen dar na rok 2019 dne 11.12.2018. V tomto bodě schvaluje zastupitelstvo jmenovitě 

finanční dary pro organizace, které jsou ve schváleném rozpočtu. 

 

 

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 
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Diakonie Broumov, sociální družstvo 1000 

 

1000 

Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.  1000  

 

1000 

Linka bezpečí 500  500 

CELKEM 5500 

 

5500 

Dříve schválené finanční dary    

Centrum Zdislava, p.o.-veřejnoprávní smlouva 10000 ZO 11.12.2018  10000 

Dar na vybavení dětského oddělení nemocnice 3500 ZO 11.12.2018 3500 

    

 

Návrh usnesení č. 01/19/07 – 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, Linka bezpečí, z.s. ve výši 500,- Kč. 

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

8) Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení 

Projektorem promítnuta závěrečná inventarizační zpráva včetně vyjádření inventarizační komise. Zastupitelé 

seznámeni s přírůstky a úbytky majetku v roce 2018. Materiály obdrželi zastupitelé s pozvánkou. Zastupitelstvo 

bere na vědomí bez připomínek. 

Usnesení č. 01/19/08 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu. 

 

9) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru 

Dle zákona o obcích by kontrolní a finanční výbor měl podat zprávu a činnosti zastupitelstvu obce. Výbory 

pracují bezproblémově několik let. Kontrola probíhá 2x ročně.  Předsedající informovala, že kontroly 

v minulém období proběhly 12. 7. 2018 a 6. 2. 2019. Záznam z kontrol promítnut dataprojektorem.   

Usnesení č. 01/19/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního a kontrolního 

výboru za  uplynulé období.  
 

10) Schválení aktualizovaného seznamu členů JSDHo (jednotky sboru dobrovolných hasičů obce)  

Předsedající seznámila zastupitelstvo s aktualizovaným seznamem členů JSDHo, který v lednu zaslal velitel 

jednotky, anonymizováno. Je tam více osob, a to zejména z důvodu zastoupení (lidé dojíždí do práce…). 

Návrh usnesení č. 01/19/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje seznam členů JSDHo v předloženém složení.  

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

11) Dotace na dopravní automobil pro JSDHo – schválení technických podmínek 

Předsedající seznámila zastupitelstvo s přípravou technických podmínek pro dotaci na dopravní automobil pro 

JSDHo. Požádáno o dopravní automobil s nákladním přívěsem. V technických podmínkách dojde ke změně u 

přívěsu. Již konzultováno s HZS Kraje Vysočina, neměl by být problém. Tyto podmínky budou poslány ke 

schválení na HZS Kraje Vysočina, po schválení na Ministerstvo vnitra. Bližší informace podal velitel jednotky 

JSDHo, anonymizováno. Na dodavatele poté proběhne výběrové řízení – osloveni minimálně 3 dodavatelé.  

Návrh usnesení č. 01/19/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Technické podmínky pro dotaci na dopravní 

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

12) Dotace na přístavbu kulturního domu 

Projekt zpracován, 5.2.2019 podaná žádost o společné územní a stavební povolení. Žádost o dotaci připravena 

k odeslání na MMR. 15.3.2019 jednání na MÚ NMNM. Během jara výběr dodavatele. Předsedající navrhuje 

zahájení prací naplánovat na prázdniny, po tanečním výletě. Zastupitelé – co nejdříve, dle možností budoucího 

zhotovitele. Konečný projekt promítnut dataprojektorem a okomentován.   

Usnesení č. 01/19/12 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci v postupu prací a vyřizování žádosti o 

dotaci na přístavbu kulturního domu. 

 

13) Obnova zeleně na návsi 

Oslovená firma 3D Zahrady, která zpracovala 2 koncepční návrhy, jak by mohla proběhnout obnova zeleně na 

návsi. Návrhy obdrželi zastupitelé s pozvánkou. Jedna více odvážná i finančně náročnější, druhá více ctí 
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současný stav. Předsedající vyzvala zastupitele k diskusi nad projekty. Z diskuse vyplynulo sejít se přímo na 

návsi, schůzka bude v pondělí v 16.30, projde se a rozhodne, které stromy zanechat, které skácet. Zastupitelé 

nejsou příliš nakloněni kvetoucím travám. Dohodnuto pro JSDHo zapůjčit obecní pilu, provedou pořez 

spadeného stromu na návsi.  

Návrh usnesení č. 01/19/13 – Zastupitelstvo rozhodlo, že v pondělí 23. 3. 2019 v 16.30 se uskuteční na 

návsi obchůzka zastupitelů s posouzením, jak postupovat, následně bude kontaktována firma 3D 

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

14) Sportovní herní prvky pro mládež 

Předsedající sdělila, že dle dohody z minulého jednání se zjišťováním možností ujal anonymizováno, který 

zjistil, co by se mládeži líbilo a sehnal kontakt na firmu, která se stavbou workoutu zabývá. Přijel zástupce 

firmy Spilka, který dělal pro Blažkov, nyní pro Písečené. Zastupitelstvu byl předložen katalog a cenová nabídka 

dvou sestav. Cenová nabídka neobsahuje zemní práce, pouze montáž. 1. sestava o dvou prvcích 93 654,- Kč a 

druhá sestava o třech prvcích 133 523,50 Kč. Jedná se o železné tyče svařované, pozinkované a opatřené 

komaxitovou barvou. Cena příliš vysoká, zkusit se zeptat revizního technika, zda by nebyl nápomocen při 

výrobě a vyrobit si sami svépomocí, nátěr děti. Zjistí anonymizováno u technika, který dělá revize pro MŠ 

Bobrová. Případně se počká na dotace z Kraje Vysočina příští rok. 

Návrh usnesení č. 01/19/014 – Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude hledat jiné nabídky a pověřuje 

anonymizováno kontaktovat revizního technika, zda by nebyla možnost vyrobit prvky svépomocí a 

následně na nich provést revizi.   
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

15) Modernizace webových stránek obce 

Předsedající informovala, že 27. 12. 2018 proběhla schůzka s administrátorem našich stránek, panem 

anonymizováno, který již několik let navrhoval jejich modernizaci a přesun na jinou platformu. Původní 

umístění začalo vypadávat a do budoucna by bylo problematické. Nabízí, že bychom mohli míst svoji spec. 

webovou adresu, např. podatelna@obecdlouhe.cz. Je to i bezpečnější, než na bezplatných serverech. Souhlas.  

S druhou místostarostkou byla vybraná šablona pro nový web a během ledna až doposud probíhá stavba těchto 

stránek. Projektorem promítnuta nová podoba. Z webu se bude posílat i hlášení, které bude na webu uložené. 

Občané se budou moci přihlásit přes jednoduchý přihlašovací formulář. Cena cca 15 tis. Kč, dle zjišťování, 

některé i malé obce platí za stránky cca kolem 60 – 80 tis. Kč. 

Připomínky z řad občanů:  

Zda bude Kalendář akcí – předsedající sdělila, že o něm neuvažovala, protože neplánujeme tolik akcí ve 

velkém předstihu. Bude podán požadavek. 

Odkaz na farní stránky – předsedající sdělila, že přes googl vyhledávač jsou tyto stránky lehce k nalezení, ale 

zkusí požadavek dát. Obdobně dá požadavek i na odkaz na stránky SDH Dlouhé, ty jsou špatně vyhledatelné.  

Předsedající sdělila, že odkaz na nové stránky pošle zastupitelům e-mailem k případným doplněním. Přepnutí 

na nové umístění proběhne co nejdříve po přezkumu hospodaření, cca březen, duben.  

Usnesení č. 01/19/15 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup prací na nových webových stránkách.  

 

16) Žádost o pronájem reklamní plochy – schválení záměru 

Předsedající informovala, že firma Quantum, a.s., dodavatel a provozovatel plynovodu, má nového regionální 

zástupce, je to pan anonymizováno z Řečice. V úřední hodiny se byl představit a informoval, co je náplní jeho 

činnosti a že se na něho můžeme obracet v otázkách spojených s dodávkou plynu, či zásahů na plynovodu. 

Nabídl nižší cenu pro budovu bývalé školy, kde je Quantum dodavatelem. Snížení cca o 100,- Kč za m3 a 

odpuštění měsíčního poplatku. Smlouva uzavřena na 3 roky.  

Dále nabízí za umístění reklamního bannerů finanční částku 3 000,- Kč. Předsedající se zeptala, zda by 

zastupitelé souhlasili se zveřejněním záměru na pronájem reklamní plochy za tímto účelem (navrhuje zábradlí u 

hřiště). Zastupitelé souhlasí. 

Návrh usnesení č. 01/19/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr na pronájem reklamní plochy 

za účelem umístění reklamního banneru firmy Quantum, a.s. v areálu U Pávků.  

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

17) Žádost o odběr vody pro objekt bývalého kravína K-174 

mailto:podatelna@obecdlouhe.cz
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Předsedající seznámila zastupitelé s žádostí firmy Proagro Radešínská Svratka, a.s. o schválení odběru vody 

z obecního vodovodu pro objekt bývalého kravína K-174 v Dlouhém, z důvodu, že družstevní vodovod ztrácí 

na vydatnosti a z důvodu rekonstrukce kravínu v Radešínské Svratce by v Dlouhém chtěli míst ustájeno cca 

200 ks suchostojných krav nebo 200 ks býků ve výkrmu. V žádosti uvádí maximální spotřebu podle normativu 

29,4 m3/den. Předsedající sdělila, že je to cca celková denní spotřeba celé obce. Dle osobního sdělení by chtěli 

první krávy navézt v dubnu. 

Proběhla diskuse, zda jsme schopni bezpečně zajistit takový odběr vody. Obec hledá nyní místo pro záložní vrt. 

Zkusit pozvat ještě jednou firmu a ukázat jim místo za Strážemi a na Kamínce. Diskutováno o možnostech. 

Současný vrt je vydatný, loni nebyl problém, ale muselo se čerpat na denní (vysoký) tarif. Aby stačila kapacita 

vodoměru. anonymizováno sdělil, že má vypozorované, že při 150 ks má denní odběr 7 m3 vody. Dohodnuto 

ještě probrat s panem Jiřím Šrámkem a s firmou VAS, a.s., která zajišťuje provoz vodovodu. Zastupitelé po 

diskusi souhlasí, ale s podmínkou, že v případě sucha a nízkého nebo výrazně klesajícího stavu hladiny ve vrtu 

budou první, kdo bude odpojen, případně omezen v dodávce a budou si muset vodu zajistit dovozem. Na 

prvním místě je zásobování obyvatel pitnou vodou.       

Návrh usnesení č. 01/19/17: Zastupitelstvo obce předběžně souhlasí na zkušení dobu s připojením 

kravína na obecní vodovod, ale nejdříve pouze na zkušení dobu a za následujících podmínek: 

1. V případě sucha budou první odpojeni nebo omezena dodávka 

2. Provede se při prvním ustájení zkouška, pak by došlo k případnému prodloužení 

3. Obec zjistí vyjádření a podmínky VAS, a.s. k připojení kravína na obecní vodu 

4. Bude zajištěno pravidelné hlášení odběru vody dle vodoměru (nejdříve denní, pak možno 

týdenní, případně měsíční). 

5. Bude nahlášeno datum ustájení a počty kusů 

6. Cena vodného jako pro cizího odběratele (cena kalkulovaná – 21,36 Kč/m3). 

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

18) Různé 

a) anonymizováno – připomněl, aby obecní zaměstnanec začal ořezávat větve kolem cest. Navrhuje vyhlásit, 

aby si občané před svými domy zametli, když nebudou pracovníci na VPP, souhlas. Můžeme zkusit, ale většina 

občanů si i tak před domy zametá konstatovala předsedající.  Na velké plochy může zaměstnanec použít 

motorové koště. Předsedající informovala, že loni si občané stěžovali, že se práší, tak pak motor. koštětem 

přestal zametat.     

 

b) anonymizováno – vznesl dotaz na možnost samo těžby v obecním lese, když nyní problémy s kůrovcem, že 

se občané ptají. Předsedající sdělila, že by nebylo dobré pustit lidi do obecního lesa, s tím souhlasí i ostatní. 

Pokud ano, tak by se přiklonila spíš k tomu, dřevo vytěžit a pak prodat (cena paliva vyšší), ale zatím nemáme 

problém s odvozem. Firma s kterou obec spolupracuje dlouhodobě zatím vždy vše zařídila. anonymizováno 

reagoval, že by si to musel vzít někdo na starosti, ale i tak bude těžké to ohlídat. Po diskusi se zastupitelé 

rozhodli neprodávat dřevo z lesa samo těžbou.  

Návrh usnesení č. 01/19/18b – Zastupitelstvo obce neschvaluje prodej dřeva z obecního lesa formou samo 

těžby.  

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

c) anonymizováno – navrhuje objednat do štítu kulturního domu šambránu – písmena s nápisem U Pávků – 

schváleno. Dále sdělil, že bude potřeba zalévat nově vysazené stromky u cesty do Branišova. Potřeba nějaký 

starý fekál nebo nádrže na valník, aby tam mohli zůstat a podél stromků pak natáhnout hadici. anonymizováno 

nabídl pro tento účel zapůjčit svůj starý fekál. Souhlas. 

Návrh usnesení č. 01/19/18c) – Zastupitelstvo souhlasí se zapůjčením fekálu od anonymizováno na 

zalévání stromků a s umístěním nápis U Pávků do štítu kulturního domu.  

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

d) anonymizováno – Chtělo by upravit (zkulturnit) boudu na plasty, aby nenarušovala prostor v areálu u Pávků. 

Navrhuje pobít prkny. Hubl Jiří navrhuje přesunout skladování plastů na dvůr za školu, buď do starého 

dřevníku nebo na hranici k plechové boudě. Souhlas. Místo u KD upravit. Místostarostka projedná s TS 

Bystřice nad Pernštejnem, zda by šlo zajíždět za školu. Diskutováno i o umístění kontejnerů na odpady, zda 

nepřesunout někam jinam, než na návsi. Zatím ne, je to po ruce. I když bychom na počet obyvatel měli mít dle 

EKO - KOMu 2 – 3 sběrná hnízda. 
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Návrh usnesení č. 01/19/18d) – Zastupitelstvo obce schvalují  přemístění sběrného místa na plasty na 

dvůr budovy bývalé školy, místostarostka projedná s TS Bystřice nad Pernštejnem, a.s. 

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

19. Závěr 
Předsedající  poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve  22.10 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 2. 2019 

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

  

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

           anonymizováno  …………………………. 

 

 

anonymizováno, místostarostka obce…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


