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

 

Č. j. 07/18 

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022  

konaného dne 11. 12. 2018, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce 

 

Přítomní členové ZO (8 z 9) : 

anonymizováno 

Omluven:   anonymizováno 

Přítomní občané:  5 občanů 

Ověřovatelé zápisu:  anonymizováno  

Zapisovatel:   anonymizováno 

 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Hospodaření obce a zpráva o činnosti 

4. Rozpočtové opatření 7/2018, 8/2018 a 9/2018 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2019 

6. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2024 

7. Schválení členů inventarizační komise 

8. Schválení aktualizovaného Organizačního řádu obce 

9. Schválení aktualizované Vnitřní směrnice k finanční kontrole 

10. Výše poplatku za odpad na rok 2019 – Obecně závazná vyhláška 

11. Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2019  

12. Sběrný dvůr Metal Pipa Moravec – informace BIO odpady 

13. Mikroregion Novoměstsko – členský příspěvek na rok 2019, informace z členské schůze, dotace na 

kompostéry 

14. Dotace na dopravní automobil pro JSDHo 

15. Dotace na přístavbu kulturního domu – Modrá stuha v soutěži Vesnice roku 

16. Smlouva s VAS na rok 2019 za provozování vodovodu 

17. Žádost o dotaci na rok 2019 - Centrum Zdislava 

18. Různé 

19. Závěr 

 

1) Zahájení  

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

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

anonymizováno, který se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů.  

Předsedající 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 4. 12. 2018 do 

11. 12. 2018. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, kromě starosty všichni přijetí potvrdili. Zastupitelstvo je 

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

zastupitelé obdrželi s pozvánkou. Předsedající se zeptal, zda chce někdo program doplnit, nebylo tomu tak. 

Program byl hlasováním schválen.  

Návrh usnesení č. 07/18/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Hlasování:   8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
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2) Volba ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu anonymizováno. Oba jmenovaní byli jednohlasně schváleni. 

Návrh usnesení č. 07/18/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno 

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

 

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti 
Zastupitelstvo obdrželo zprávu o Hospodaření obce k 30.11.2018, které připravila paní anonymizováno. Dále 

spolu s anonymizováno podala zprávu o činnosti od minulého zastupitelstva.    
Usnesení č. 07/18/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30. 11. 2018 a zprávu o 

činnosti. 
 

4) Rozpočtové opatření 7/2018, 8/2018 a 9/2018 
Paní anonymizováno informovala o provedených rozpočtových opatřeních, které schválil starosta obce. Byla to 

opatření č. 7/2018 a 8/2018. Dále předložila ke schválení zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 9/2018 a 

požádala o jeho schválení a schválení pravomoce pro starostu k závěrečnému rozpočtovému opatření. 

Schváleno  všemi přítomnými.   

Návrh usnesení č. 07/18/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2018 a 8/2018 

schválená starostou obce. Zároveň zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018 a pověřuje 

starostu obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření v roce 2018. 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

5) Rozpočtové provizorium na rok 2019 
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtového provizoria na rok 2019 do doby než bude schválen rozpočet obce 

(předpokládá se v únoru 2019). Schváleno všemi přítomnými bez připomínek.    
Návrh usnesení č. 07/18/05 – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria obce 

Dlouhé na rok 2019 v předloženém znění.    
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

6) Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2019 – 2024 
Paní anonymizováno seznámila zastupitelstvo s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2019 – 

2024. Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce 16. 11. 2018. Po krátké diskusi schváleno všemi přítomnými.  

Návrh usnesení č. 07/18/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 

2019 - 2024.    
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

7) Schválení členů inventarizační komise 
Paní anonymizováno navrhla členy inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce za rok 2018 a to ve 

složení anonymizováno. Schváleno.  

Návrh usnesení č. 07/18/07 – Zastupitelstvo obce schvaluje členy inventarizační komise ve složení 

anonymizováno. 

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

8) Schválení aktualizovaného Organizačního řádu obce 
Paní anonymizováno seznámila zastupitele s připravenými změnami organizačního řádu, jedná se zejména o 

změnu v podpisových právech a zastupování v případě dvou místostarostů. Uvolněná místostarosta zastupuje 

starostu v době jeho nepřítomnosti jako první a to zejména při jednáních na úřadech, členských schůzích 

svazků obcí, bankách…. Neuvolněná místostarostka zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti z pozice 

příkazce operace dle zákona o finanční kontrole a zastupuje starostu v nepřítomnosti uvolněné místostarostky. 

Schváleno.  

Návrh usnesení č. 07/18/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Organizačního řádu obce. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

9) Schválení aktualizované Vnitřní směrnice k finanční kontrole 
S aktualizací organizačního řádu souvisí i aktualizace Vnitřní směrnice k finanční kontrole – příkazce operace, 

hlavní účetní a správce rozpočtu, viz také bod 8.  
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Návrh usnesení č. 07/18/09 – Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Vnitřní směrnice k finanční 

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

10) Výše poplatku za odpad na rok 2019 – Obecně závazná vyhláška 
Paní anonymizováno informovala, že je potřeba projednat do konce roku výši místního poplatku za odpady na 

rok 2019. V případě změny sazby připravila návrh Obecně závazné vyhlášky dle vzoru Ministerstva vnitra, kde 

jsou vyčísleny náklady za rok 2017 (náklady na komunální odpad 396,- Kč na poplatníka bez odpadu 

tříděného). Dále informovala, že TS města, a.s. Bysřice nad Pernštejnem od příštího roku zdražuje služby. 

Seznámila se změnami při odvozu plastů a BIO odpadu firmou Metal Pipa, s.r.o. z Moravce. Diskutovalo se o 

výši sazby. Padly návrhy 350,- Kč, 380,- Kč. Nejdříve bylo hlasováno o částce 380,- Kč za poplatníka, ta byla 

schválena v poměru hlasů 6 pro, 2 proti. Dochází pouze k úpravě sazby, ostatní ujednání Vyhláška bude 

zveřejněná na úřední desce tak, aby bylo zachováno 15 dnů před datem účinnosti, tj. od 1. 1. 2019. 

Návrh usnesení č. 07/18/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů se sazbou poplatku 380,- Kč za poplatníka s účinností od 1. 1. 2019.  

Hlasování: 6 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

11) Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2019 
Paní anonymizovánoinformovala o změně smlouvy o dílo č. 10/2010, Příloha č. 10, kdy dochází ke zdražení 

služeb jak za svoz tak za uložení odpadu na skládku. Bude to cca o 60,- Kč na popelnici dle vyjádření zástupce 

TS. Diskutováno ohledně počtu svozů, někdo popelnici naplní za týden, někdo za 14 dnů i déle. Dohodnuto 

ponechat stávající systém 39 svozů.  

Návrh usnesení č. 07/18/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 10 Smlouvy o dílo č. 10/2010 s TS 

města a.s. pro rok 2019 a pověřuje  starostu k podpisu smlouvy. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

12) Sběrný dvůr Metal Pipa Moravec – informace BIO odpady 
Paní anonymizováno informovala o schůzce zástupců obcí, kteří odevzdávají BIO odpad na Moravec. Firmě 

končí lhůta udržitelnosti na kompostárnu a od nového roku bude zpoplatňovat kontejnery na BIO odpad (my 

vlastní už máme). Odpad bude nadále odebírat zdarma, pokud obce budou souhlasit, že cca 2x ročně přispějí na 

stroj, který rozdrtí větší kusy odpadu (problém s větvemi, pařezy). To bylo na schůzce odsouhlaseno, poměrem 

dle odvezeného odpadu. 

Usnesení č. 07/18/12 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ohledně BIO odpadů odevzdávaných 

firmě Metal Pipa, s.r.o.   
 

13) Mikroregion Novoměstsko – členský příspěvek na rok 2019, informace z členské schůze, dotace na 

kompostéry 
Paní anonymizováno podala informace z členské schůze, která se konala 6. 12. 2018. Pro rok 2019 odsouhlasen 

členský příspěvek ve výši 23,- Kč/obyvatele + 4,50 Kč/obyvatele pro MAS Zubří země. Celkem pro rok 2019 

7 067,50 Kč. Byl schválen rozpočet na rok 2019. Informace z MÚ a z MAS Zubří země podali zástupci 

organizací. Byla přednesena žádost o finanční dar na vybavení dětského oddělení, Mikroregion navrhuje 11,- 

Kč na obyvatele, tj. u nás cca 2 500,- Kč. Navrženo bylo 3 500,- Kč.  

Návrh usnesení č. 07/18/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí informace z Mikroregionu Novoměstko a 

schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3500,- Kč na vybavení dětského oddělení přes Mikroregion 

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

14) Dotace na dopravní automobil pro JSDHo 
Paní anonymizováno informovala, že se s Jiřím Hublem zúčastnila schůzky 19. 11 .2018 ve Velkém Meziříčí 

ohledně postupu administrace dotace na dopravní automobil pro JSDHo. Je potřeba připravit technické 

podmínky, jejich vzor je na webových stránkách hasičského záchranného sboru. Do 30. 4. 2019 musí být 

podaná žádost o registraci akce + schválené technické podmínky na Ministerstvo vnitra. Dále informovala o 

financování (dotace MV a Kraje Vysočina). Je potřeba schválit, že obec dofinancuje pořízení dopravního 

automobilu pořizovaného z dotace. Obec žádala pro dopravní automobil s nákladním přívěsem. 
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Návrh usnesení č. 07/18/014 – Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování pořízení dopravního 

automobilu pro JSDH obce Dlouhé pořizovaného z dotace ID 014D241009313. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

15) Dotace na přístavbu kulturního domu – Modrá stuha v soutěži Vesnice roku 
Paní anonymizováno informovala, že Ministerstvo vnitra vypsalo dotační tituly na rozvoj regionu – program 

Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jak bylo odsouhlaseno, obec požádá o přístavbu KD, projekt je 

zpracováván projektovou firmou z Nového Veselí, žádost o dotaci do 28. 2. 2019. Dotace 600 000,- Kč. 

V podmínkách dotace je schválení podání žádosti zastupitelstvem, proto paní Tulisová požádala o schválení. 

Návrh usnesení č. 07/18/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora 

obnovy a rozvoje venkova – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku na Přístavbu kulturního domu. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

16) Smlouva s VAS na rok 2019 za provozování vodovodu 
Paní anonymizováno seznámila zastupitele s dodatkem č. 4 smlouvy o provozování vodovodu s firmou VAS, 

a.s. Dodatek je na roky 2019 – 2021, navýšení o 5 834,- Kč oproti předchozí smlouvě. Ročně zaplatí obec za 

provozování vodovodu 100 647,- Kč.  

Návrh usnesení č. 07/18/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o provozování 

vodovodu – PS 938 s firmou Vodárenská akciová společnost, a.s. na roky 2019 – 2021.  
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

17) Žádost o dotaci na rok 2019 - Centrum Zdislava 
Paní anonymizováno informovala, že Centrum Zdislava si podalo žádost o dotaci na rok 2019. Žádá o částku 

30 888,- Kč. Obec dlouhodobě podporuje tuto organizaci, diskutováno ohledně nákladů, které organizace 

předložila. Paní anonymizováno navrhla poskytnout finanční dar jako v předchozích letech ve výši 10 000,- Kč. 

Anonymizováno navrhl, zda nenavýšit, poskytujeme stejnou částku již několik let. Navrhl 12 000,- Kč. Paní 

anonymizováno dala hlasovat o protinávrhu. 

Návrh usnesení č. 07/18/17a) – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Centru Zdislava 

v roce 2019 ve výši 12 000,- Kč. 

Hlasování: 3 pro, 5 proti, 0 se zdržel – neschváleno 

První návrh nebyl schválen, hlasováno o návrhu paní anonymizováno. 

Návrh usnesení č. 07/18/17b) – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Centru 

Zdislava v roce 2019 ve výši 10 000,- Kč. 

Hlasování: 6 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

18) Různé 
a) Smlouva ZDAR  

Paní anonymizováno informovala, že obec obdržela dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011404024 na zajištění 

dopravní obslužnosti pro rok 2019 – navýšení o 3,39 Kč z důvodu zvýšení nákladů na mzdy řidičů. Paní 

anonymizováno připomněla, že Kraj Vysočina připravuje novou koncepci dopravní obslužnosti. Zatím ještě 

neprobíhá výběrové řízení na dopravce. Ve smlouvě je, že provozovatel může jednostranně navýšit cenu 

služby. Obec hradí pouze víkendové spoje a spoje o svátcích.  
Návrh usnesení č. 07/18/18a) – Zastupitelstvo obce berou na vědomí dodatek č. 2 ke smlouvě č. 

6011404024 a pověřují k podpisu starostu obce.  

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
b) Informace z obecního úřadu 

- Paní anonymizováno informovala zastupitele, že obec obdržela Oznámení o provedení hydrogeologického 

průzkumu na pozemku p.č. 2025/3 v k.ú. Dlouhé na Moravě za účelem posilování zdroje užitkové vody – 

vrtaná studna. Investorem je Wotan Forest. 

- Paní anonymizováno sdělila, že bylo zahájeno Pozemkovým úřadem stavební řízení na povolení stavby 

Retenční přehrážky na obecním pozemku p.č. 2448. Je pravděpodobné, že by se akce mohla v roce 2019 

uskutečnit. Investorem bude Pozemkový úřad, pak předá obci do majetku v rámci KPÚ. Paní anonymizováno 

předložila zastupitelům situační výkres z projektu.  

- Paní anonymizováno přečetla poděkování za podporu Linky bezpečí, z.s. v roce 2018. 

Usnesení č. 07/18/18b) – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z obecního úřadu. 

c) Diskuse 
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- Paní anonymizováno vyzvala přítomné k diskusi. Dotaz anonymizovánona prolízačky, jak byla v létě žádost 

mládeže. Zastupitelé souhlasí, pověřují pana anonymizováno ke zjištění typu, který by se mládeži líbil, umístění 

je předpokládáno před štítem obecního úřadu na zelené ploše. 

Návrh usnesení č. 07/18/18c) – Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení prolízaček pro mládež a pověřuje 

anonymizováno k zajištění typu.   

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
Anonymizováno informoval, že několikrát opravoval ochranné kůly kolem nově vysazených stromků kolem 

polní cesty do Branišova. Firma použila vruty a navíc byly krátké. Nyní snad opraveno tak, že nebude problém. 

- anonymizováno se připomínal, že během zimního období je potřeba, aby obecní zaměstnanec provedl ořezání 

větví kolem polních cest. Souhlas, zaměstnanec bude informován o požadavku.  

 

  

 

19. Závěr 
Předsedající  poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve  21.20 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2018 

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

  

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

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

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


