Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361
Č. j. 03/19

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 20. 6. 2019, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce
Přítomní členové ZO (8 z 9) : anonymizováno
Omluven:
anonymizováno
Přítomní občané:
6 občanů
Ověřovatelé zápisu:
anonymizováno
Zapisovatel:
anonymizováno

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Hospodaření obce za 2.Q 2019 a zpráva o činnosti
Rozpočtové opatření 2/2019
Obnova zeleně – studie a rozpočet
Záložní vrt - informace
Dotace na dopravní automobil pro JSDHo – výběr dodavatele
Přístavba kulturního domu – informace
Stavební úpravy – hasičská zbrojnice
Různé
Závěr

1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin
místostarostkou obce anonymizováno (dále jako „předsedající“), která omluvila starostu obce z důvodu
hospitalizace v nemocnici.
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 12. 6. 2019 do
20. 6. 2019. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, 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. 03/19/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
2) Volba ověřovatelů zápisu
Hlavatá Jaroslava (místostarostka obce) navrhla za ověřovatele zápisu anonymizováno. Oba jmenovaní byli
jednohlasně schváleni.
Návrh usnesení č. 03/19/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
3) Hospodaření obce za 2.Q 2019 a zpráva o činnosti
Předsedající informovala zastupitele o výsledku hospodaření k 17. 6. 2019 (zastupitelé obdrželi materiál na
schůzi) a podala zprávu o činnosti od minulého zastupitelstva.
Slavnost k sv. Floriánovi – proběhla ke všeobecné spokojenosti, na mši vybráno 4 600,00 Kč, které byly předány panu farářovi pro
potřeby farnosti Bobrová.
Proběhla veřejnosprávní kontrola z Úřadu práce na poskytnuté příspěvky v letech 2017 a 2018. Vše v pořádku, bez porušení.
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Uzavřená smlouva na reklamní plochu s firmou Quantum, banner visí.
Vodovod v areálu družstva – čekáme na projekt skutečného provedení stavby, zpracování zaměření a geometrického plánu pro věcné
břemeno na soukromých pozemcích. Vlastníci souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene bezúplatně.
V minulém týdnu provedla firma Tulis z Raďňovic odvodnění – dešťovou kanalizaci kolem plechové boudy.
Křídlatka na Podvesnicích byla postříkána, byl odfrézován pařez po lípě na hrázi. Obrubníky usadí firma Šandera, musí se strhnout
zvednutá silnice a opravit balenou.
Oprava internetové přípojky na obci. Zakoupen modul pro sledování rozpočtu.
Starostovi byl ke kontrole předložen koncept pro zápis roku 2018 do kroniky, starosta odsouhlasil. Stávající kronikář požádal, zda by ho
nemohl někdo vystřídat, předsedající požádala, aby zastupitelé přemýšleli, kdo by mohl být nástupcem.
Obec obdržela poděkování od Diakonie Broumov za finanční pomoc a uspořádání sbírky nepotřebného šactva.
Další informace viz další body jednání.

Usnesení č. 03/19/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 2. Q 2019 a zprávu o
činnosti.
4) Rozpočtové opatření 2/2019
Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce návrhem rozpočtového opatřením 2/2019. Jednohlasně schváleno.
Návrh usnesení č. 03/19/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtové opatření 2/2019.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
5) Obnova zeleně – studie a rozpočet
Je zpracován projekt výsadby zeleně na návsi – byl zaslán zastupitelům s pozvánkou včetně rozpočtu. Projekt
předsedající konzultovala na MAS Zubří země, kde nám udělali propočet rozpočtu v souladu s podmínkami
výzvy. Předběžný rozpočet dle projektu je 1 111 130,00 Kč. Dle propočtu MAS Zubří země by uznatelné
výdaje mohly být cca 691 500,- Kč a z toho by činila dotace cca 60%. Velkou částku v rozpočtu tvoří pěšiny a
zpevnění plochy před obecním úřadem, cca 300 000,- Kč, pak následná péče o trávník, což bychom si dělali
sami cca 80 000,- Kč.
Předsedající otevřela diskusi k projektu, za sebe navrhuje upustit od mlatových cestiček a ponechat pouze zeleň
a úpravu prostoru u zastávky a zkusit podat žádost. Cestičky by šly dodělat později samostatně.
V diskusi dotaz na částku v rozpočtu-přesuny hmot. Sečení po dobu následujících 3 let. Po diskusi závěr, viz
usnesení.
Návrh usnesení č. 03/19/05 – Zastupitelstvo obce rozhodlo z projektu vypustit k realizaci mlatových
cestiček, údržbu trávníku budeme provádět svépomocí, zjistit přesuny hmot a zkonzultovat podání
žádosti přes MAS Zubří země do programu Sídelní zeleň.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
6) Záložní vrt - informace
Proběhlo proměření vytipovaného pozemku p.č. 300/10 v k.ú. Račice u Dlouhého a zakreslení dvou
nejvhodnějších míst pro provedení průzkumného vrtu. Zákres byl promítnut na plátno. Vlastník pozemku
(anonymizováno -zastupitel) souhlasí a podal doplňující informace pro budoucí přístupovou cestu k vrtu. Obec
Račice je ochotna směnit pozemky se sousedními vlastníky, aby mohl být přístup po obecní cestě k vrtu.
Dohodnuto vyvolat schůzku dotčených majitelů z Račic a obce Račice, informovat je o zamýšleném postupu.
Návrh usnesení č. 03/19/06 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje místo pro provedení průzkumného
vrtu pro záložní zdroj pitné vody na p.č. 300/10 v k.ú. Račice u Dlouhého, místo vyznačené na mapě jako
HV-1. Spoluvlastník pozemku anonymizováno souhlasí. Zastupitelstvo pověřuje místostarostku obce
anonymizováno se zahájením prací na vybudování nového vodního zdroje pro vodovod v Dlouhém.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
7) Dotace na dopravní automobil pro JSDHo – výběr dodavatele
Dne 7.5.2019 obdržela obec Registraci akce včetně schválených technických podmínek. Ve spolupráci
s Mikroregionem Novoměstsko bylo vypsané výběrové řízení na zakázku malého rozsahu. Osloveno bylo 7
firem. Otvírání obálek a hodnocení nabídek proběhlo dnes od 17 hodin. Obec obdržela 2 nabídky. Hodnotící
komise musí vyzvat k vysvětlení nejasností v nabídce, z tohoto důvodu bude probíhat další jednání hodnotící
komise ve čtvrtek 27.6.201 v 18 hodin. Z tohoto důvodu sdělila předsedající, že svolá zasedání zastupitelstva na
úterý 2. 7. 2019, kde by snad již mohlo dojít ke schválení nákupu.
Předsedající dále sdělila, že je dle čl. 13 výzvy nutné usnesením potvrdit zajištění vlastních zdrojů – obec má
zajištěny na běžném účtu.
Návrh usnesení č. 03/19/07a – Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek 1. jednání hodnotící komise o
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na dodání dopravního automobilu pro JSDHo. Místostarostku
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obce anonymizováno pověřuje ke všem úkonům spojených s dokončením výběrového řízení, včetně
uzavření kupní smlouvy s vítěznou firmou v případě nepřítomnosti starosty obce a dále k administraci
dotací.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Návrh usnesení č. 03/19/07b - Zastupitelstvo obce Dlouhé prohlašuje, že má zajištěny vlastní zdroje na
akci v souladu s čl. 13 odst. 1b) výzvy JSDH_V2_2019 na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
obce Dlouhé.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
8) Přístavba kulturního domu - informace
Předsedající informovala, že oslovený pan anonymizováno se byl na místo stavby podívat. Dle jeho vyjádření
jsou jako firma schopni na podzim začít a dokončit do poloviny příštího roku, jak bylo dohodnuto na minulém
zastupitelstvu. Cenovou nabídku ještě nemá, měl zdravotní problémy. Diskutovalo se, jak pokračovat, koho
oslovit, problém, že stavební firmy jsou zahlceny, nemají kapacitu. Zastupitelé by preferovali firmu
anonymizováno, který na místě již pracoval a je spolehlivý. Dohodnuto připravit výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na dodavatele.
Návrh usnesení č. 03/19/08 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k přístavbě kulturního domu
a pověřuje místostarostku obce anonymizováno se zahájením výběrového řízení na dodavatele
s podmínkami zahájení prací v letošním roce a dokončením k 30. 6. 2020.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
9) Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Zastupitelé obdrželi s pozvánkou projekt na stavební úpravy vypracovaného panem anonymizováno dle
požadavků, které již v loňském roce zadal anonymizováno. Na základě projektu zpracoval předběžný rozpočet.
Ve spolupráci s Mikroregionem byla podaná žádost o dotaci na rok 2020 na Ministerstvo vnitra.
Předsedající otevřela diskusi k projektu – schody, vrata, střecha…… Závěr z diskuse a jednání byl, že by bylo
dobré zachovat venkovní vesnický ráz budovy, nezvedat, udělat v 1. patře vikýř ve stejném duchu jako je
čekárna. Další návrhy – střechu sjednotit nad střed budovy (sedlová). O projektu se bude ještě jednat, vhodné
využít jiného dotačního titulu, např. MMR. Dotace z MV klade specifické požadavky pro zásahovou jednotku
(šatny, sprchy, wc…). Vhodné svolat schůzku zájemců o diskusi nad projektem.
Návrh usnesení č. 03/19/09 – Zastupitelstvo obce rozhodlo na projektu stavebních úprav hasičské
zbrojnice dále pracovat.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
10) Různé
a) Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s. – dne 6.5.2019 obdržela obec žádost o podporu na
provoz, žádost je na částku 3000,- Kč. V únoru byl schválen dar ve výši 500,- Kč, zatím nebyl zaslán. Dotaz na
zastupitele, zda ponechat tuto výši. Schválena původní částka 500,- Kč formou fin. daru.
Návrh usnesení č. 03/19/10a – Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar 500,- Kč pro Linku bezpečí, z.s.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
b) Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. – dne 17.6. 2019 obdržela obec
žádost o podporu na projekt týdenního ozdravně rehabilitačního pobytu v Beskydech. Žádali i v minulých
letech, nebylo schváleno. Zastupitelé jsou pro podporovat místní regionální organizace. Neschváleno.
Návrh usnesení č. 03/19/10b – Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených v ČR.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
c) Oznámení nové výše úrokové sazby - úvěr – 7.8.2014 byla uzavřena úvěrová smlouva s Českou
spořitelnou a.s. na stavbu víceúčelového hřiště a Interakčního prvku plošného Podvesnice ve výši 3,5 mil Kč.
Ve smlouvě bylo schváleno ustanovení, že po dobu 5 letech bude fixní úroková sazba. Toto období končí a
banka zaslala oznámení nové výše úrokové sazby na zbylé období 5 let ve výši 2,19 % p.a. (nyní 1,8 %). Dle
konzultace s bankéřem už lepší úrok nelze schválit (ČNB má 1 měsíční pribor 2,10 %). Pokud bychom na
začátku schválili pevnou sazbu na celou dobu splatnosti úvěru, bylo by procento vyšší – 2,40 % p.a. (nabídka
před uzavřením smlouvy v roce 2014).
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Schváleno.
Návrh usnesení č. 03/19/10c – Zastupitelstvo obce Dlouhé souhlasí s oznámením výše nové úrokové sazby
od České spořitelny a.s. (IČ 45244782) u úvěru č. 0395485419 na období od 1.8.2019 do 30.06.2024 ve výši
2,19 % p.a.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
d) Plot za starou školou – předsedající sdělila, že by bylo potřeba udělat plot za starou školou, sousedka už má
oplocení kolem pozemku, chybí už jen část u staré školy, aby jí tam nevstupovaly cizí osoby. Obecní pozemek
končí štítem školy, majitelka sousední parcely předběžně souhlasila s budoucím prodejem obci, tak aby kolem
budovy bylo možné procházet. Bude připraven zákres pro geometrické zaměření a po odsouhlasení obou stran
nechá obec vypracovat geometrický plán pro budoucí odkup. Pozemek bude upraven tak, aby to vyhovovalo
obou stranám.
Návrh usnesení č. 03/19/10c – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje záměr budoucího odkupu části
pozemku p. č. 418 sousedícího s budovou č.p. 10 a schvaluje vypracování geometrického plánu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
e) Předsedající informovala:
- do KD je potřeba zakoupit hliníkové schůdky pro potřeby divadla, oprav apod. - schváleno
- kanál pod kaštany je opět zarostlý – po bouřce neteče voda do nádrže, přetéká studna – navrhuje opravit celý
úsek - schváleno.
- fasáda bývalá škola – dokončení – firma by měla letos dokončit, jakmile bude objednaná barva – nápis udělá
anonymizováno – diskutováno o způsobu úpravy spodní části budovy – návrhy škrábaný baurex, cetrixové
desky nebo OSB desky a natáhnout fasádovou barvou. Dohodnuto cetrixové desky na rošt, nahoře oplechování,
následně pak možné fasádní barva, podle vzhledu – schváleno.
- rošt u cesty za hřištěm u Pávků – potřeba nechat vyrobit + zábradlí, aby tam někdo nespadl, nyní je tam jen
paleta – schváleno, zadat anonymizováno
- pozvánka na rodáky do Radňovic dne 22. 6. 2019
Diskuse:
anonymizováno – při bouřce teče z uličky mezi č.p. 23 a 22 voda a bláto po cestě z kopce, bylo by potřeba
udělat srážku do kanálu, který je před č.p. 22 – provede zaměstnanec obce
anonymizováno - Cesta do Čekánovce – prorůstá tráva v polní cestě – postřik provede zaměstnanec obce
anonymizováno – na hrázi rybníka Polňák jsou vysazeny stromy, dotaz zda to může být, měl by být v dohledné
době proveden technicko-bezpečnostní dohled, zeptat se, případně řešit s majitelem pozemku.
11) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 22.00 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 6. 2019
Zapsal:

anonymizováno

….…………………….

Ověřovatelé zápisu:

anonymizováno

…………………………..

anonymizováno

………………………….

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