
 Č. j. 04/18 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 26. 7. 2018 

 

Přítomni zvolení členové ZO (5 z 9, 6 z 9, 7 z 9) : 

anonymizováno  

Omluven:    anonymizováno  

Přítomní občané:  anonymizováno  

Ověřovatelé zápisu: anonymizováno  

Zapisovatel:   anonymizováno  
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Pojištění obce – nabídky 

4. Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt 

5. Souhlas zastupitelstva obce z pracovněprávním poměrem mezi obcí a členem zastupitelstva  

6. Žádost o odprodej pozemku p.č. 2015 v k.ú. Dlouhé na Moravě 

7. Vodné pro následující odpočtové období 

8. Doprovodná výsadba – rozhodnutí o poskytnutí dotace 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2018 

10. Zpráva o činnosti obce 

11. Výročí republiky 

12. Různé 

13. 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 

19.7.2018 do 26.7.2018. 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. 04/18/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Hlasování:  5  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. 04/18/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

3) Pojištění obce – nabídky 

Starosta přivítal anonymizováno, nezávislého poradce, který nechal zpracovat pro obec 3 nabídky pojištění 

(Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna a Kooperativa). S nabídkami zastupitele podrobně 

seznámil. Česká pojišťovna nechce pojišťovat cesty a koňskou stříkačku. ČPP – 28 627,- Kč. Kooperativa 

neumí pojistit malotraktor. Povodeň a záplava – spoluúčast min. 25 000,- Kč. Kooperativa 25 – 28 tis. Kč, 

ale nepojistí malotraktor. anonymizováno  – co vodojem – starosta - je v zemi. anonymizováno  - ale je to na 

kopci.  

 

19.20 – přišel anonymizováno  



anonymizováno – dotaz na reference na plnění pojišťoven – dobré zkušenosti u ČPP. Pojistí i traktůrek. Bude 

prověřena ještě možná sleva. Všeobecný zájem pojistit i obecní cesty. Navrženo hlasovat o nabídce ČPP 

s tím, že z pojištění bude vyjmuto pojištění skel. Jednohlasně odsouhlaseno.  

Návrh usnesení č. 04/18/03a - Zastupitelstvo obce rozhodlo uzavřít smlouvu o pojištění majetku obce  

s Českou podnikatelskou pojišťovnu dle nabídky anonymizováno a pověřuje ho k jednání s pojišťovnou 

k uzavření smlouvy.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

Dále bylo řešeno povinné ručení na malotraktor, frézu a zahradní traktůrek (vozidla bez SPZ). Dle sdělení se 

vozidla bez SPZ nemusí ze zákona pojišťovat, ale pokud se přejíždí po silnici a něco se stane, jde 

odpovědnost  za majitelem. Nabídka je asi poloviční oproti současnosti. Odsouhlaseno změnit pojišťovnu 

pro Mitsubishi a traktůrek na sečení pojistit. U frézy pojištění v březnu, musí se počkat. Pro vypovězení 

smlouvy na povinné ručení malotraktoru byla podepsána panu anonymizováno plná moc.   

Návrh usnesení č. 04/18/03b - Zastupitelstvo obce schvaluje změnu pojišťovny pro malotraktor 

Mitsubishi a schvaluje pojistit zahradní traktůrek dle nabídky anonymizováno .   

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
 

4) Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt 

Dne 3. 7. 2018 obdržela obec Oznámení o vzniku povinnosti k místnímu poplatku z ubytovací kapacity od 

firmy STOPP, s.r.o., která zkolaudovala ubytovací zařízení Hájenka Zátoky a zahájila tam provoz od 1. 7. 

2018. anonymizováno se přišel zeptat na poplatek. Účetní sdělila, že v obci nemáme doposud obecně 

závaznou vyhlášku, která by to upravovala. Po konzultaci s odborem dozoru Ministerstva vnitra, 

anonymizováno nám bylo sděleno, že v obci je možné dle zákona vybírat místní poplatek u ubytovací 

kapacity (pouze u objektů zkolaudovaných pro ubytování, výše poplatku až 6,- Kč za využité lůžko a den) 

nebo za rekreační pobyt (i u fyzických osob, které ubytovávají v rodinných domech, u nás připadá v úvahu 

čp. 16, výše poplatku a 15,- Kč za dospělou osobu a den). Účetní vysvětlila rozdíl mezi těmito vyhláškami a 

navrhuje schválit pouze o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, který se bude vztahovat na 

oba druhy poplatníků (rekreační chalupy i ubytovací zařízení). Informovala dále, že schválit by se mohli obě, 

pak by se výše poplatku u ubytovatele sčítali, ale vzhledem k tomu, že ubytovací zařízení je v katastru obce 

pouze jedno, navrhuje řešit zavést jen poplatek rekreační. Dle vzoru účetní připravila návrh vyhlášky a 

zastupitelé s jejím zněním seznámila. Informovala, že dle konzultace je možné účinnost z naléhavého 

obecného zájmu stanovit již na den zveřejnění na úřední desce, ne až 15 dnem, jak bývá pravidlem. 

Zastupitelé souhlasí z důvodu letní sezóny, aby se ještě letos vybral nějaký poplatek.  

Návrh usnesení č. 04/18/04 – Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhé č. 

1/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt v předloženém znění. Výše schváleného 

poplatku činí 10,- Kč.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

5) Souhlas zastupitelstva obce z pracovněprávním poměrem mezi obcí a členem zastupitelstva  

Účetní obce požádala zastupitelstvo o vyslovení souhlasu (dle § 84 odst. 2 písm. p/ zákona o obcích) se 

vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce na činnost, která nesouvisí 

s výkonem jeho funkce. Jedná se o Dohodu o provedení práce na obsluhu v hospodě, aby provoz hospody 

neležel jen na účetní a mohla se s někým vystřídat, pokud nesežene obec nějakého důchodce. Ochotni jsou 

anonymizováno. Dále v listopadu bývá prováděn úklid hasičské zbrojnice, který provádí i někteří členové 

zastupitelstva, proto účetní požádala také o schválení. Zastupitelstvo obce vyslovuje, v souladu s § 84 odst. 

2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu (dohody o provedení 

práce) mezi obcí Dlouhé a 

- Paní anonymizováno – obsluha v obecní hospodě 

- Panem anonymizováno – obsluha v obecní hospodě 

- Panem anonymizováno – obsluha v obecní hospodě 



- Panem anonymizováno – obsluha v obecní hospodě, úklid hasičské zbrojnice 

- Panem anonymizováno – obsluha v obecní hospodě, úklid hasičské zbrojnice  

- Návrh usnesení č. 04/18/05 – Zastupitelstvo obce vyslovuje, v souladu s § 84 odst. 2, písm. p) 

zákona č. 128/2000 Sb., souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu (dohody o provedení 

práce) mezi obcí Dlouhé a  
Paní anonymizováno – obsluha v obecní hospodě 

Panem anonymizováno – obsluha v obecní hospodě 

Panem anonymizováno – obsluha v obecní hospodě 

Panem anonymizováno – obsluha v obecní hospodě, úklid hasičské zbrojnice 

Panem anonymizováno – obsluha v obecní hospodě, úklid hasičské zbrojnice  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

6) Žádost o odprodej pozemku p.č. 2015 v k.ú. Dlouhé na Moravě 

Místostarosta přečetl žádost a požádal zastupitele o vyjádření. anonymizováno připomněli, že zastupitelé 

v minulosti vyjádřili názor, že není vhodné obecní pozemky prodávat, když už, tak směnit. K tomuto názoru 

se přiklání i ostatní. Obec nemá zájem pozemek prodat.  

Návrh usnesení č. 04/18/06 – Zastupitelstvo obce neschvaluje vypsání záměru na prodej pozemku p.č. 

2015, neschvaluje jeho prodej. 

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

7) Vodné pro následující odpočtové období 

Jak bylo projednáváno na zastupitelstvu 30. 11. 2017, bylo by vhodné posoudit cenu vodného. Účetní 

vypracovala tabulku nákladů a výdajů od roku 2011 a předložila zastupitelstvu souhrnnou zprávu za 

jednotlivé roky. Částka se nezvyšovala od roku 2009. Navrženy částky 15,- Kč, 18,- Kč. Hlasováním 

odsouhlaseno 15,- Kč.  

Návrh usnesení č. 04/18/07 – Zastupitelstvo obce stanovuje cenu vodného pro občany obce pro 

následující odpočtové období na částku 15,- Kč za m3.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno  

 

8) Doprovodná výsadba – rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Před několika dny obdržela obec rozhodnutí o schválení dotace ve 100 % výši na výsadbu stromů u cesty do 

Branišova. Dotace 100 067,- Kč. Termín realizace do 31. 10. 2018, udržitelnost 5 let. Odsouhlaseno oslovit 

firmu, která nám vysazovala jeřáby a lípy na návsi. anonymizováno – dohlédnout na to, aby plocha u 

stromků byla srovnaná tak, aby se dala sekat. Bude se muset nechat zaměřit. Na pravé straně uměle 

vytvořenou mezičku zase odorali.  

 

20.20 přišel anonymizováno  

 

Návrh usnesení č. 04/18/08 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o přidělení dotace na 

doprovodnou výsadbu a souhlasí oslovit firmu, která v loňském roce vysazovala jeřáby a lípy na návsi. 

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

 

9) Rozpočtové opatření č 5/2018 

Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2018. Schváleno bez připomínek.  

Návrh usnesení č. 04/18/09 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018.  

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

 

10) Zpráva o činnosti obce 

Provoz hospody – účetní seznámila s dosavadním provozem obecní hospody, otevřena od 4.7.2018. Zatím 

otvírací doba čt – ne. K 21.7.2018 – 12 dnů provozu. Je nyní vybírán pokladní systém, který by neměl 

nároky na měsíční poplatky. Zisk cca 5 tis. Kč. 

Byla zakoupena elektrocentrála – dotace zatím nevíme, bude se rozhodovat v září. Připomínka – je potřeba 

nachystat u vrtu připojení, aby se dala operativně napojit. Zajistí místní elektrikář, je dohodnuto.   

Bylo spuštěno zavlažování u Pávků, chce to ještě drobné úpravy. 



Místostarosta informoval, že na kulturní dům se byl podívat projektant, pan anonymizováno z Nového 

Veselí. Cena projektu 30 – 40 tis. Kč, ale bez vyběhání stavebního povolení. Zastupitelé souhlasí. Nejdříve 

zpracují pohledy, po odsouhlasení budou pokračovat.  

Návrh usnesení č. 04/18/10 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti a schvaluje zadat 

projekt na přístavbu kulturního domu firmě Pohanka, Nové Veselí.  

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

 

11) Výročí republiky 

Se sousední obcí odsouhlasen termín 28. 9. 2018, budou vysazeny 3 stromy (lípy). anonymizováno požádán 

o zajištění vytyčení hranice katastru.  

Usnesení č. 04/18/11 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k oslavě výročí republiky.   

 

12) Různé  

a) Žádost anonymizováno o posečkání se splatností faktury – včera obdržel obecní úřad žádost pana 

anonymizováno o posečkání s úhradou faktury č. 3700016 z důvodu problémů s dotacemi od SZIF. Dle 

vyjádření v dopise, další splátku dotace by měl obdržet až kolem 25. 3. 2019. Navrženo posunout splatnost 

faktury do 31. 3. 2019.  

Návrh usnesení č. 04/18/12a – Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení data splatnosti faktury č. 

3700016 do 31. 3. 2019.  

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

 

b) Dotaz anonymizováno na záložní vrt – místostarosta sdělil, že příští týden přijedou dělat průzkum. 

anonymizováno navrhuje, aby se podívali ke Kamínce, jsou tam dvě prameniště. Souhlas, bude firmě 

ukázáno k posouzení.  

c) Starosta sdělil, že volal na posečení kolem polních cest - po žních posečou. Kůrovec v lese stále napadá 

stromy, v minulých dnech proběhla těžba napadených (asi 30m3) a bylo smluvně zajištěno vysečení mezi 

stromky. 

e) anonymizováno vznesl požadavek na rozšíření cesty mezi č.p. 107 a bývalou zahradou pana 

anonymizováno , se stroji se tam nedá projet. Starosta se tam zajede podívat, bude se muset nechat vyměřit. 

Poté se uvidí.   

 

13) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.29hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 7. 2018 

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

  

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

 

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

 

 

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


