
 Č. j. 05/18 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 27. 9. 2018 

 

Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) : 

anonymizováno  

Omluven:  anonymizováno   

Přítomní občané:  --- 

Ověřovatelé zápisu: anonymizováno  

Zapisovatel:   anonymizováno  
 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Zpráva o činnosti 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2018 

5. Zhodnocení volebního období 

6. Výročí republiky 

7. Dopis předsedy SMS ČR 

8. Různé 

9. 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 20. 9. 

2018 do 27. 9. 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. 05/18/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

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

2) Volba ověřovatelů zápisu 

Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu anonymizováno. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni. 

Návrh usnesení č. 05/18/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno 

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

 

3) Zpráva o činnosti  

Od minulého zasedání ukončena oprava komunikace k č.p. 40. Pokračuje se ve škole. Dnes potřeba barvu na 

fasádu bývalé školy – vybrat asi tři vzorky, které by firma natáhla na polystyrén, pak se udělá konečný 

výběr. Dohoda vybrat obdobnou barvu co byla, modrá, modrošedá. Vzorky vybrány. Šambrány objednány. 

Původní nápis Bohu a vlasti bude zachován. Pracuje se na přípravě projektu na přístavbu KD.    

Usnesení č. 05/18/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti. 

 

4) Rozpočtové opatření č 6/2018 

Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2018. Schváleno bez připomínek.  

Návrh usnesení č. 05/18/04 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.  

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

 

5) Zhodnocení volebního období 

Zastupitelé obdrželi dokument s informacemi, co se konalo a udělalo za uplynulé volební období. V diskusi 

bylo navrhnuto zateplit vatou strop nad hospodou, je slehnutá - souhlas.   



Usnesení č. 05/18/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokument Zhodnocení volebního období 

2014 – 2018.  

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

 

6) Výročí republiky 

Účetní seznámila s připraveným programem. Odsouhlaseno. Dohodnuto na místě pivo a limo zdarma. Prase 

na gril zajistí hasiči, bude i polévka. V hospodě nastavit nižší ceny – pivo 15,-, limo 10,- Kč, víno, pizza…. – 

stanoví anonymizováno  

Usnesení č. 05/18/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k oslavě výročí republiky.   

 

7) Dopis předsedy SMS ČR 

Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem SMS ČR, kde informují o vyhlášené sbírce na podporu 

zadlužené obce Prameny. V žádosti je uvedená částka 11 000,- Kč na obec, aby byl dluh splacen. Starosta 

požádal ještě o propočet na obyvatele. Vychází to 6,- Kč na obyvatele, tedy cca 1 530,- Kč za naši obec. 

Proběhla diskuse, kde se zastupitelé přikláněli spíše k zamítnutí žádosti. Nakonec se odsouhlasilo odložit na 

příští zastupitelstvo.  

Návrh usnesení č. 05/18/07 – Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o žádosti na podporu zadlužené 

obce Prameny na budoucí jednání zastupitelstva.    

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

 

8) Různé  

a) Zvýšení úvazku účetní – starosta požádal o schválení navýšení úvazku pro účetní obce, jak bylo 

diskutováno na zastupitelstvu 21. 6. 2018. Práce přibývá, zajišťuje také provoz hospody spolu 

s místostarostou, účetnictví, kulturní akce…. Návrh zvýšení úvazku z 5 – 7 hodin denně od října 2018 – 

schváleno.  

Návrh usnesení č. 05/18/08a – Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení úvazku účetní – anonymizováno – 

na 7 hodin denně od října 2018.     

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

 

b) Plechová bouda – starosta předložil zastupitelům obrázek s návrhem plechové boudy  o rozměru 5 x 7 m 

na dvůr u bývalé školy o jejímž pořízení se jedná již více jak rok. Starostovi se líbí, že má ostřejší střechu 

než nabízí jiné firmy. Cena cca 75 000,- Kč. Do diskuse vstoupil anonymizováno , zda nepoptat něco 

pořádného i když to bude dražší. Podívat se někde, kde to mají. Starosta sdělil, že nabídky zjišťuje již během 

celého roku, toto se mu zdá nejlepší v poměru cena, kvalita. Nikdo ze zastupitelů během roku nic 

nepředložil, kromě anonymizováno , který poslal nějaké odkazy na www.stranky. Starosta – je potřeba 

zvažovat jak kvalitu, tak cenu, toto se zdá rozumné, když chceme v budoucnu místo dřevníku stavět zděnou 

budovu. Tato plechová by měla sloužit jako sklad a v případě přestavby hasičky, KD pro dočasné uskladnění 

věcí. Dohodnuto, že v příštím týdnu anonymizováno zkusí zjistit případné nabídky a poslat na obec, pokud 

ne, starosta objedná vybranou. 

Bude se muset udělat podlaha pod boudu. Navrženo udělat celobetonovou – zkusit oslovit zedníka 

anonymizováno, zda by to ještě do konce roku neudělal.  

Návrh usnesení č. 05/18/08b – Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení plechové boudy 5 x 7 m a 

oslovení firmy anonymizováno na provedení betonové podlahy pod boudu.      

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

  

c) anonymizováno upozornil, že na  Podvesnicích je vyústění z betonových trub do potoka zanešené, voda se 

ztrácí a neteče do potoka, ten je suchý. Potřeba pročistit. Vzato na vědomí, provede zaměstnanec obce. 

Usnesení č. 05/18/08c – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o zanešeném vyústění na 

Podvesnicích, vyčištění provede zaměstnanec obce. 

 

d) Druhý vrt – místostarosta informoval, že firma Envirex provedla průzkum v okolí obce – možné místo pro 

další vrt našli/navrhují na Račickém katastru, níže po potoku, na Bartošově pozemku. Zeptat se majitelů, zda 

by souhlasili se záměrem vybudování obecního vrtu a pozemek prodali. 

http://www.stranky/


Usnesení č. 05/18/08d – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o výsledku průzkumu v okolí obce 

ohledně zamýšleného záložního vrtu pro obecní vodovod. Bude osloven majitel vytypovaného 

pozemku, zda by souhlasil s prodejem.  

  

e) Doprovodná výsadba – místostarosta informoval, že objednaná firma by měla do termínu 31. 10. 2018, 

kdy je dán termín dotací, výsadbu stihnout – výsadba zabere asi 1 den. Hranice obecního pozemku jsou 

z obou stran vykolíkovány – provedl Státní pozemkový úřad. anonymizováno – vítr zlomil vysazený jeřáb na 

návsi, ošetřil ho, ale neví, zda do jara vydrží. Zastupitelstvo bere na vědomí.  

Usnesení č. 05/18/08e – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o termínu výsadby stromů u polní 

cesty do Branišova a o poškozeném  jeřábu na návsi. 

  

 

9) Závěr 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 10. 2018 

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

  

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

 

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

 

 

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


