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

Č. j. 06/19

Zápis z     7. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 24. 10. 2019, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (9 z 9) :
anonymizováno,  anonymizováno,  anonymizováno,anonymizováno,  anonymizováno,anonymizováno, 
anonymizováno, anonymizováno
Omluven: ---
Přítomní občané:  3 občané 
Ověřovatelé zápisu: anonymizováno, anonymizováno
Zapisovatel: anonymizováno

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce za 3.Q 2019 a zpráva o činnosti
4. Nabídka kopírovacích strojů
5. Nabídka kalendářů na rok 2021 – Mikroregion Novoměstsko
6. Rozpočtové opatření č. 4/2019
7. Souhlas s uzavřením dohody o provedení práce s členem zastupitelstva
8. Různé
9. Závěr

1) Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin  starostou 
obce anonymizováno, který přivítal přítomné a předal slovo místostarostce obce anonymizováno
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 16. 10. 2019 do 
24.  10.  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. 06/19/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Předsedající  navrhla  za  ověřovatele  zápisu  pana  anonymizováno a  anonymizováno.  Oba  jmenovaní  byli 
jednohlasně schváleni.
Návrh  usnesení  č.  06/19/02  –  Zastupitelstvo  obce  určuje  za  ověřovatele  zápisu  anonymizováno a 
anonymizováno. 
Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Hospodaření obce za 3.Q 2019 a zpráva o činnosti
Předsedající seznámila zastupitelstvo s hospodařením obce k 22. 10. 2019 a podala zprávu o činnosti:

- Koncem  srpna  převzato  a  zaregistrováno  dopravní  auto  s přívěsem  pro  JSDH,  příští  týden  budou  předány 
chybějící věci (3. klíček, nabíječku, rukavice) a provedeny drobné úpravy a opravy v autě. Poté bude poslána 
závěrečná zpráva na MV. Závěrečná zpráva na Kraj byla již zaslána, čeká se na peníze.

- 14. 9. 2019 - výlet dětí do Vida parku v Brně a Dinoparku do Vyškova – obec hradila dopravu 9 716,- Kč
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- 28.9.2019 se uskutečnilo obecní posezení s pohádkovou stezkou pro děti a předáním klíčků od hasičského auta 
hasičům, akce se vydařila.

- 20.9.2019 provedena revize komínů u č.p. 10 (bývalá škola) i č.p. 12 (KD) revizním technikem anonymizováno 
z Víru. V KD jsou potřeba drobné úpravy. V bývalé škole komín v dílně vyhovuje, jen by bylo vhodné koupit 
nová kamna (MARS Svratka) – odsouhlaseno koupit, ostatní komíny v revizní zprávě jako záložní, při připojení 
je nutná vždy revize

- Zahájeny práce na přístavbě KD
- Podaná žádost o dotaci na Kraj na oplocenku v lese - kůrovec – mýtina pod skládkou směrem na Křídla. Nyní 

probíhá těžba kůrovcem napadených stromů. Příští rok velká výsadba – při plánování prací v lesním hospodářství 
obec  spolupracuje  s  Ing.anonymizováno a  s firmou  pana  anonymizováno. Dřevo  pod  Polňákem navrhuje 
předsedající využít na topení do KD.  anonymizováno požádal, aby při těžbě pod Polňákem bylo ježděno cestou 
nad Polňákem,  ne  přes  louku.  Souhlas,  pokud bude těžba  v zimě,  neměl  by přejezd  přes  louku vadit.  Bude 
problém, kde uskladnit.

- 17.10.2019 kolaudace prodloužení vodovodu – v pořádku, nyní se připravuje změna užívání z přípojky vody pana 
Karáska  na  vodovodní  řad,  včera  podáno  na  MÚ  NMNM,  proběhne  kolaudace,  budou  se  řešit  služebnosti  
s majiteli. 

- 23.10.2019 plošná deratizace kanalizace v obci firmou anonymizováno
- 15.10.2019 byla schválena novela zákona o místních poplatcích, do konce roku se musí přepracovat a schválil 

všechny OZV – u nás za psa, za odpady, z ubytování (dříve rekreační poplatek). Je potřeba schválit i OZV o 
systému nakládání s odpady z důvodu celoroční povinnosti obce likvidovat BIO odpad (nyní povinnost od 1. 4. 
2019 – 31. října). Návrh po dobu zimního období umístit na sběrné místo hnědou popelnici z  důvodu, že přes 
zimu  malé  množství  odpadu  vzhledem  k charakteru  obce.  Souhlas.  Nové  OZV  budou  připraveny  na  příští 
zastupitelstvu, které se bude konat 12. 12. 2019, aby se stihlo schválit – vyzváni zastupitelé, aby promysleli výši 
poplatků.

- Záložní  vrt  –  minulý týden  podaná žádost  o  dotaci  na  SFŽP,  žádost  zpracovala  firma TERABONA, o.p.s.– 
předpokládané náklady dle rozpočtu 648 407,- Kč, dotace 60 %, tj. 389 044,- Kč, vlastní prostředky 40 %, tj. 
259 363,- Kč.

- Zeleň – biologické a dendrologické posouzení…., vytyčen prostor pro možné workoutové hřiště.
- Od 1.9.-30.11.2019 na VPP paní anonymizováno
- Rozsvícení vánočního stromu v neděli 1. 12. 2019 v obdobném duchu jako loni
- Odkryli jsme jímku u KD, aby se zjistilo, jak je uděláno (zápach během větších kulturních akcí), uděláno dobře,  

na výusť jsme objednali plastové poklopy, které by měly těsnit. 
Usnesení č. 06/19/03 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 3. Q 2019 a zprávu o  
činnosti obce.  
 

4) Nabídka kopírovacích strojů
Předsedající informovala, že v létě začala stávající velká kopírka, která byla zakoupena v roce 2005 dělat při  
tisku na formát A3 černou,  asi  2  cm čáru přes celou délku papíru (papír  s  tiskem předložen zastupitelům 
k náhledu) a šmouhy dělá částečně i na formát A4. Servisní technik říkal, že už je po životnosti válec a fixační  
jednotka a oprava by stála hodně-přes 10 000,- Kč. S pozvánkou byly zaslány zastupitelům nabídky dvou strojů 
od Reproservisu, které předsedající vybrala jako možné na předváděcí akci ve Žďáře nad Sázavou a které jsou 
do konce listopadu za zvýhodněnou cenu. Je možné si stroj koupit za zvýhodněnou cenu a na 60 měsíců uzavřít  
servisní smlouvu, kdy platíme za kopie a nemusíme kupovat tonery, neplatíme servis, podrobněji viz nabídka. 
Obce i firmy prý toto hodně využívají. Stará kopírka v roce 2005 stála 47 151,- Kč. Nová kopírka zhruba ve  
stejné  cenové  relaci,  ale  už  by  měla  plnobarevný laserový  tisk  včetně  duplexu a  scaneru,  stará  je  pouze 
černobílá a tiskla pouze jednostranně. Zastupitelům byl předložen stejný barevný obrázek z obou strojů. Po 
posouzení bylo rozhodnuto zakoupit stroj Nashuatec. 
Návrh  usnesení  č.  06/19/04  –  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  schvaluje  zakoupit  digitální  barevnou 
multifunkční  kopírku  A3  MP  C2011  SP  dle  nabídky  od  firmy  Reproservis  a  schvaluje  na  provoz 
uzavření servisní smlouvy na 60 měsíců. 
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

5)Nabídka kalendářů na rok 2021 – Mikroregion Novoměstsko
Dále nás oslovil Mikroregion Novoměstsko, že plánují vydat na rok 2021 stolní kalendář. Nabídka je na tři  
fotky  z  naší  obce  s tím,  že  bychom  odebrali  min.  50  ks  kalendářů  za  cca  65,-  Kč.  Ve  spolupráci  s 
anonymizováno jsme vybrali  fotky,  které  jsme jim poslali.  Předsedající  navrhuje  se  do  projektu  zapojit  a 
objednat cca  80 ks kalendářů, aby byly i na prodej pro občany. Schváleno.
Návrh usnesení č. 06/19/05 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje zapojit se do přípravy kalendáře přes 
Mikroregion Novoměstsko na rok 2021 a objednat 80 ks. 
Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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6) Rozpočtové opatření č. 4/2019
Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce s  návrhem rozpočtového opatřením 4/2019. Jednohlasně schváleno.
Návrh  usnesení  č.  09/19/06  –  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  schvaluje   rozpočtové  opatření  4/2019. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

7) Souhlas s     uzavřením dohody o provedení práce s     členem zastupitelstva  
Předsedající  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 úklid hasičské zbrojnice, který se pravidelně 
provádí  v listopadu a  práce  s motorovou pilou  s anonymizováno a  na  úklid  hasičské  zbrojnice  a  práce  na 
obložení  zdi  na  budově  bývalé  školy  cetrisovými  deskami  a  práce  s motorovou  pilou  s anonymizováno 
Zastupitelstvo obce vyslovuje, v souladu s § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., souhlas se vznikem 
pracovněprávního vztahu (dohod o provedení práce) mezi obcí Dlouhé a

- Panem anonymizováno –úklid hasičské zbrojnice, práce s motorovou pilou
- Panem  anonymizováno – úklid hasičské zbrojnice,  práce na obložení  zdi  na budově č.p.  10,  práce 

s motorovou pilou
Návrh usnesení č. 06/19/07–Zastupitelstvo obce vyslovuje, v souladu s § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu (dohod o provedení práce) mezi obcí Dlouhé 
a 

- Panem anonymizováno –úklid hasičské zbrojnice, práce s motorovou pilou
- Panem anonymizováno – úklid hasičské zbrojnice, práce na obložení zdi na budově č.p. 10, práce 

s motorovou pilou.
Dohody budou uzavřeny v období, kdy budou prováděny.
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

8)  Různé    
a) Přehrázky – starosta informoval, že v příštím roce by měly být zahájeny práce Pozemkovým úřadem, muselo 
dojít  k drobné  úpravě  projektu  z důvodu  změny  financování.  Dále  informoval,  že  žádost  na  vypracování 
projektu na polní cestu za obcí nad anonymizováno a anonymizováno je na Pozemkový úřad podaná již delší 
dobu.  
b) Starosta oznámil, že by rád k 31. 12. 2019 skončil ve funkci starosty a to zejména ze zdravotních důvodů a  
jak již avizoval před rokem na ustavující  schůzi.  Členem zastupitelstva zůstane.  Na příští  schůzi  proběhne  
volba nového.  
c) anonymizováno vznesl připomínku, zda by nešlo něco udělat s auty, která parkují po obci, zejména auta na 
místní komunikaci od č.p. 17 po č.p. 27, někdy se nedá ani projet. Zda by majitelé nemohli parkovat na svých  
pozemcích a ne na komunikaci. K tomuto dotazu zastupitelé diskutovali, ale bez výsledku.  
d) anonymizováno připomněl otázku vzhledu a typu dveří na přístavbě KD – pozvat dodavatele, který dodává  
pro  firmu  Antálek,  zjistit,  zda  by  se  mohly  otvírat  na  zeď,  jak  mohou  být  prosklené  kvůli  pojišťovně,  
bezpečnostní  kování,  únikové,  aby  měly  Brano.  Únikové  zevnitř  bílé,  z venku  v dekoru  oken,  vstupní 
s dekorem  z obou  stran.  Světlík  nad  únikové?  Únikové  by  měly  stačit  90ky.  Zajistit  katalog  pro  výběr 
prosklení. 

9) Závěr
Předsedající  poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve  21.35 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 10. 2019
Zapsal: anonymizováno   ….…………………….

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

      anonymizováno ………………………….

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