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

 

Č. j. 06/18 

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dlouhé  

konaného dne 1. 11. 2018, od 19:00 hod. 

 

Přítomni nově zvolení členové ZO (9 z 9) : 

anonymizováno  

Omluven:   --- 

Přítomní občané:  3 občané 

Ověřovatelé zápisu:  anonymizováno   

Zapisovatel:   anonymizováno  

 

Navržený program:   
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty 

a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o 

obcích) 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

 d) volba členů finančního výboru 

 e) volba členů kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

6) Diskuse  

 

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

starostou obce anonymizováno (dále jako „předsedající“).  

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání 

návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dlouhé zveřejněna 

v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2018 do 1. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je všech 9 

členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
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Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. 

Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení 

slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji 

věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

obce Dlouhé a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

* * * 

1) Určení ověřovatelů zápisu 

Předsedající požádal stávajícího místostarostu aby dal návrh na ověřovatele zápisu. Ten navrhl  pana 

anonymizováno. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni. 

Návrh usnesení č. 06/18/01 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu pana anonymizováno 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

2) Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy k doplnění. 

Předsedající informoval, že během diskuse bude prostor k případným podnětům. Před hlasování dal 

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

Návrh usnesení č. 06/18/02 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ustavujícího zastupitelstva 

dle zveřejněného programu. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

3) Volba starosty a místostarosty 

Předsedající se zeptal zastupitelů, zda chtějí volbu tajnou nebo veřejnou. Ze zákona se hlasuje veřejně, ale je 

možnost tajného hlasování. Všichni souhlasili s veřejnou volbou. Zastupitelstvo obce hlasováním jednohlasně 

učilo, že volba bude provedena aklamací – veřejně zvednutím pravé ruky.  

Návrh usnesení č. 06/18/03a – Zastupitelstvo obce určuje způsob volby starosty, místostarosty veřejným 

hlasováním.  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
 

Předsedající vyzval zastupitele k podání návrhu na funkci starosty. anonymizováno navrhl na funkci starosty 

stávajícího starostu anonymizováno. anonymizováno s návrhem souhlasil s vyjádřením, že sil a zdraví ubývá a 

předpokládá, že funkci starosty nebude moci vykonávat již celé volební období. Vyzval ostatní členy 

zastupitelstva, zda by někdo nechtěl tuto funkci zastávat. Na návrhy bylo reagováno zamítavě. anonymizováno 

s návrhem tedy souhlasil. Rád by ale zaučil nástupce. Protože anonymizováno (končící místostarosta obce), 

který dle vyjádření, již nechce v novém volebním období pokračovat ve funkci z důvodu časové náročnosti, 

navrhuje anonymizováno schválit dva místostarosty. Navrhuje do funkce uvolněného místostarosty zvolit 

anonymizováno , která doposud pracuje na obecním úřadě jako účetní a administrativní pracovník. Navrhuje ji 

z pracovního poměru uvolnit pro výkon funkce uvolněného místostarosty (v souladu s § 72 zákona o obcích a § 

200 zákoníku práce), kdy v rámci této uvolněné funkce by vykonávala veškeré práce jako doposud (účetnictví 

finanční, mzdové, rozpočet, dotace, výkon přenesené působnosti - evidenci obyvatel, ověřování, Czech 

point….) a navíc by dělala činnosti spojené s funkcí místostarosty – zastupovala starostu v době jeho 

nepřítomnosti, zastupovala obec na jednání mikroregionu… (zajištění chodu obce). Také vysvětlil, proč 

navrhuje funkci uvolněného místostarosty/tky - z odměny za výkon neuvolněné funkce se neodvádí sociální 

pojištění, odměna nejde na důchodové pojištění dané osoby. Zato při uvolněné funkci ano. Odměna nahradí plat 

paní anonymizováno. Zastupitelé byli seznámeni s tabulkou odměňování uvolněných a neuvolněných členů 
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zastupitelstva – nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Zastupitelům byl vysvětlen problém neslučitelnosti funkcí dle 

volebního zákona § 5 odst. 3. Informace a odkaz na materiály ministerstva vnitra včetně odpovědi na náš dotaz 

na neslučitelnost funkcí člena zastupitelstva obce – účetní/administrativní pracovnice obdrželi zastupitelé před 

konáním ustavujícího zasedání e-mailem. Jako řadový zastupitel by paní anonymizováno  nemohla dělat výkon 

přenesené působnosti (ověřování, evidenci obyvatel, správu místních poplatků, Czech point apod.). 

Druhý neuvolněný místostarosta by se postupně zaučoval a přebíral agendu. Zastupitelé berou na vědomí a 

souhlasí s návrhem anonymizováno.  

Návrh usnesení č. 06/18/03b – Zastupitelstvo obce určuje, že bude volen starosta pro funkci neuvolněnou 

a dva místostarostové, první uvolněný a druhý neuvolněný.  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu na funkci neuvolněného starosty. Navržen Pavel Tulis. Jiné návrhy 

nebyly podány.  

Návrh usnesení č. 06/18/03c – Zastupitelstvo obce volí starostou obce Pavla Tulise, nar. 24. 6. 1944.  

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Tulis Pavel) - schváleno 

 

Hlasování o návrhu na funkci prvního uvolněného místostarosty. Předsedající navrhl Pavlínu Tulisovou. Jiné 

návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení č. 06/18/03d – Zastupitelstvo obce volí prvním místostarostou obce Pavlínu Tulisovou, 

nar. 28. 2. 1977.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 se zdržel (Tulisová Pavlína, Tulis Josef) – schváleno 

 

Hlasování o návrhu na funkci druhého neuvolněného místostarosty. Předsedající navrhl Jaroslavu Hlavatou. 

Jiné návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení č. 06/18/03e – Zastupitelstvo obce volí druhým místostarostou obce Jaroslavu Hlavatou, 

nar. 30. 3. 1976.  

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hlavatá Jaroslava) – schváleno 

 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Navrhuje výbory 

zachovat tak jak fungovaly v minulém volebním období. Zastupitelé souhlasí. Zastupitelstvo obce jednohlasně 

schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru, každý v počtu 3 členů. 

Návrh usnesení č. 06/18/4 - Zastupitelstvo obce Dlouhé zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou tříčlenné. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

a) Za předsedu finančního výboru byl navržen a následně hlasováním zvolen pan anonymizováno. Jiný návrh 

nebyl vznesen. Navržený souhlasil.   

Návrh usnesení č. 06/18/4a - Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru anonymizováno . 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

b) Za členy finančního výboru byly navrženy občanky obce paní anonymizováno, které vykonávaly činnost i 

v minulosti a dle vyjádření jsou ochotné pokračovat i v tomto volebním období. Jiný návrh nebyl vznesen. 

Návrh usnesení č. 06/18/4b - Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru, kterými se stávají 

anonymizováno  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

c) Za předsedu kontrolního výboru byl navržen a následně hlasováním zvolen pan anonymizováno . Jiný návrh 

nebyl vznesen. Navržený souhlasil.   

Návrh usnesení č. 06/18/4c - Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru anonymizováno . 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

d) Za členy kontrolního výboru byly navrženy anonymizováno, vykonávaly činnost i v minulosti, souhlasí. Jiný 

návrh nebyl vznesen.  

Návrh usnesení č. 06/18/4d - Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru, kterými se stávají 

anonymizováno  
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Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o 

obcích) 

Zastupitelstvo rozhodlo, že odměny budou vypláceny pouze neuvolněnému starostovi a druhému 

místostarostovi. Ostatní členové zastupitelstva nebudou odměňováni. Nejdříve bylo hlasováno o odměně pro 

neuvolněného starostu. anonymizováno informovala, že dle nařízení vlády č. 318/2017 od 1. 1. 2018 je 

minimální zákonem stanovená výše pro neuvolněného starostu ve výši 0,3 násobku odměny uvolněného 

starosty, tj. v naší obci 10 950,- Kč a max. výše ve výši 0,6 násobku odměny uvolněného starosty, tj. 21 899,- 

Kč. Navrženo ponechat odměnu starostovi ve stávající výši, která byla stanovena pro uplynulé volební období, 

tj. 12 500,- Kč. O tomto návrhu bylo hlasováno.  

Návrh usnesení č. 06/18/5 – Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích odměnu za výkon neuvolněné funkce starosty obce částku 12 500,- Kč měsíčně, odměna 

bude vyplácena ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (anonymizováno) – schváleno 

 

Diskutováno o odměně druhého místostarosty (neuvolněného). Anonymizováno informovala, že zde je 

stanovena nařízením pouze maximální výše odměny, tj. 19 709,-. Vzhledem k uvolněné funkci místostarostky 

navržena částka 5 100,- Kč.  

Návrh usnesení č. 06/18/5a – Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích odměnu za výkon neuvolněné funkce druhého místostarosty obce částku 5 100,- Kč 

měsíčně, odměna bude vyplácena ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (anonymizováno) – schváleno 

 

Od 1. 1. 2019 bude platné nové nařízení č. 318/2017 Sb.  

 

6) Diskuse 

a) anonymizováno – informoval zastupitele o potřebě zakoupit obecní cirkulárku, aby se nemusela půjčovat, 

když se připravuje dřevo na topení do kulturního domu. Zastupitelé se dotazovali, zda chce koupit novou nebo 

starší. Odpověděl, že starší. anonymizováno sdělil, že nedávno kupoval ze Sázavy v Čechách starší pilu, firma 

tam repasuje starší stroje a pak prodává. Byl spokojený. Po krátké diskusi schváleno zakoupení starší jakmile se 

naskytne vhodná příležitost. Cenově cca 10 – 15 tis. Kč.  

Návrh usnesení 06/18/6a – Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení starší okružní pily v ceně cca 15 000,- 

Kč. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

b) Dopravní auto pro hasiče – anonymizováno informoval, že se 19. 11. 2018 ve Velkém Meziříčí uskuteční 

informační schůzka žadatelů o dotaci na dopravní hasičské auto. Za obec se mohou zúčastnit dvě osoby. 

Navrženo, aby se schůzky zúčastnil anonymizováno  

b) Doprovodná výsadba u polní cesty do Branišova – dnes proběhla kontrola z Agentury ochrany krajiny a 

přírody, v pořádku. Vyúčtování bude zasláno na Ministerstvo a obec mi měla obdržet dotaci do konce roku 

prostřednictvím kraje.  

anonymizováno informovala, že v příštím roce bychom mohli zkusit požádat o výsadbu na Podvesnicích. 

Souhlas, vhodné osadit i meandry kolem potoka, špatně se sečou. Byly tam vysazeny olše, ale ne všechny se 

ujaly. anonymizováno informoval, že na Zátokách by v nejbližších dnech měly být olše ke koupi. Navrženo 

zakoupit a dosadit nějaké na Podvesnice. 

anonymizováno informoval, že u posledního meandru potoka se voda ztrácí do kanálu a nepokračuje potokem. 

Chtělo by opravit. anonymizováno informoval, že vedle hráze v přelivu je vymletá díra, je vidět do kanálu, 

nebezpečné, mohl by tam někdo spadnout. Starosta sdělil, že je na to potřeba vzít techniku – JCB. Otvor do 

kanálu zadělat větším kamenem.   

c) anonymizováno – informoval, že stále nesvítí světlo na návsi a požádal, zda by nešlo doplnit jednu lampu 

veřejného osvětlení u dětského hřiště – sloup v chodníku – je tam tma, když jdou děti od autobusu do/ze školy. 
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Bude projednáno s elektrikářem anonymizováno a pokud bude možné, bude lampa osazena. anonymizováno  

nabízí při instalaci pomoc.   

d) anonymizováno – dotaz, zda neskácet jabloň u prodejny, jablka padají na silnici. Pro skácení jabloně není 

většinový názor. Dále u sadu rostou výhony jasanů, zasahují do silnice, zda by nešlo vystříhat. Starosta sdělil, 

že silnice je krajská a taras je v soukromém vlastnictví. Je to problematické. Také dotaz na staré lípy na hrázi, 

co je s nimi zamýšleno, když tam byly vysazeny nové. anonymizováno sdělil, že jak lípy zesílí, budou staré lípy 

postupně pokáceny. anonymizováno navrhuje u lip udělat výchovný zásah – prořezat.  

e) Kanalizace – anonymizováno  sdělila, že je vypracovaný znalecký posudek na ocenění jednotné kanalizace 

v obci, která byla v 70. letech budována v akcích Z pro zavedení do účetnictví.  

f) anonymizováno informoval, že bylo zadáno přepracování změny návrhu projektu na přístavku KD. Jedná se 

o změnu průčelí. Jakmile bude návrh, budou zastupitelé telefonicky kontaktováni ke schůzce na místě. 

g) anonymizováno dotaz na nový vrt – anonymizováno informoval, že byl za panem anonymizováno , zeptat se, 

zda by pozemek prodal, mluvil i se synem anonymizováno. anonymizováno  proti tomu nic nemají, ale odkázali 

ještě na pana anonymizováno  (manžel dcery pana anonymizováno), ať se zeptáme ještě tam. Pan 

anonymizováno požádal o předání zákresu kde a kudy by mělo vést napojení nového vrtu na stávající, aby mohl 

vysvětlit přímo na mapě.  Návrh vést potrubí starým náhonem, pozemky vlastní Obec Račice.    

 

Závěr 

Na závěr si vzal slovo ještě anonymizováno, který poděkoval všem zastupitelům za práci v minulém volebním 

období, zejména bývalému místostarostovi anonymizováno za obětavou práci pro obec, vyzdvihl zejména práci 

na opravě bývalé školy.  

Pan starosta také všem poděkoval a zasedání ukončil v 19.50 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 2. 11. 2018 

 

Zapsal:    anonymizováno  ……………………. 

 

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

 

    anonymizováno  …………………………. 

 

 

 

anonymizováno , starosta…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S t r á n k a  6 | 6 

 

 

 


