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

Č. j. 07/19

Zápis z     8. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 12. 12. 2019, od 18:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (8 z 9), (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 a zpráva o činnosti 
4. Mikroregion Novoměstsko – informace z členské schůze
5. Rozpočtové opatření 5/2019
6. Rozpočtové provizorium na rok 2020
7. Schválení členů inventarizační komise
8. Žádost o dotaci na rok 2020 - Centrum Zdislava
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhé
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
12. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 místním poplatku z pobytu
13. Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 
14. Dodatek č.1 ke smlouvě na likvidaci jedlých olejů
15. Schválení smlouvy o zřízení služebnosti – prodloužený vodovod
16. Schválení Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizace na roky 2020 - 2029
17. Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne 30. 4. 2015 – prodloužení smlouvy, pachtovné 
18. Schválení podání žádosti o dotaci na Sadové úpravy návsi přes MAS Zubří země – program OPŽP – 

Sídelní zeleň I.
19. Schválení podání žádosti na workoutové hřiště do programu Sportoviště
20. Návrhy na stavební úpravy hasičské zbrojnice 
21. Volba starosty s nástupem do funkce od 1. 1. 2020
22. Různé
23. Závěr

1) Zahájení 

Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin  starostou obce 
anonymizováno, který přivítal přítomné a předal slovo místostarostce obce anonymizováno, aby vedla schůzi (dále 
jako „předsedající“). 
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 5. 12. 2019 do 12. 
12. 2019. Zastupitelé obdrželi  pozvánku e-mailem, všichni přijetí  potvrdili. Zastupitelstvo je usnášení schopné, 
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přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Předsedající seznámila s programem jednání, který zastupitelé obdrželi 
s pozvánkou. Předsedající navrhla doplnění bodu před volbu starosty, bod 20 – Návrhy na stavební úpravy hasičské 
zbrojnice. Zastupitelé jednohlasně schválili doplněný program jednání. 
Návrh usnesení č. 07/19/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování:  8  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.  07/19/02  –  Zastupitelstvo  obce  určuje  za  ověřovatele  zápisu  anonymizováno a 
anonymizováno.
Hlasování: 8  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Předsedající seznámila zastupitelstvo s hospodařením obce k 30. 11. 2019 a podala zprávu o činnosti:

- Do minulého týdne probíhaly práce na přístavbě KD
- Odpočty vodoměrů a vyúčtování odběratelům
- 30.11.2019 proběhla brigáda na úklid dřeva pod rybníkem Polňák, účastnilo se 15 lidí, vše se podařilo uklidit. Do této  

soboty by měl pan anonymizováno dokácet zbytek. Těžba kůrovce na Kříštici – 551,52 m3 za 149 541,- Kč (271,14 
Kč za m3), nyní uklízí obecní zaměstnanec, větve se pálí, dělá kolky na oplocenku, zjišťujeme stromky. 
Podaná žádost na vyrovnávací platbu-Kůrovec 4/2017-2018 – cca 128 tis. Kč, zítra předběžná kontrola z Kraje.

- Dokončen projekt na Sadové úpravy návsi – zajišťují se ještě vyjádření z MěÚ NMNM (stavební, životní, územní 
plánování), termín pro podání je do 2.1.2019, tak snad stihneme. 

- Záložní vrt – došlo k úpravě projektu, nyní informace, že žádost byla propuštěna k posouzení.
- Podaná závěrečná zpráva na DA pro JSDHo jak na MV tak na Kraj. Dotace 750 tis. Kč již proplacena. 
- Na chodbu v bývalé škole a do šatny namontovány radiátory, faktura není
- 3.12.2019 proběhlo setkání se zástupcem České spořitelny, informace o vývoji na bankovním trhu, v roce 2020 nutný 

přechod na GEORGE (nutný chytrý telefon). 3.12. 2019 proběhla členská schůze Mikroregionu Novoměstsko, viz  
informace dále v programu

- 29.11. 2019 instalovaná nová kopírka Nashuatec.
- 6.11.2019 na kraji  seminář Dotační příležitosti  2020 – v roce 2020 není možné žádat  na opravy MK a opravy a 

rekonstrukce obecních budov, převis z loňska
- Quantum-smlouva o reklamě na 2 000,- Kč 
- Včera schůzka na Moravci s panem farářem, Pouť bude 10.5.2020, oprava střechy fary

Usnesení č. 07/19/03 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce  a zprávu o činnosti obce.  
 

4) Mikroregion Novoměstsko –informace z     členské schůze  
Dne 3.12.2019 proběhla členská schůze Mikroregionu Novoměstsko-zúčastnila se anonymizováno. 
Mikroregion bude chtít vědět, zda by obec převzala do majetku od Města Nové Město na Moravě informační tabuli  
s  mapou  co  je  umístěna  vedle  plakátovací  tabule  (pořizovalo  NMNM  v  roce  2011  z  projektu  a  skončila 
udržitelnost). Město nabízí zpracování nové mapy, během ledna pošlou kolik by stála. Dále by chtěli vědět, zda  
bychom chtěli pořídit nějaký kontejner, pokud by za celý Mikroregion byl zájem v hodnotě 500 tis. Kč, podala by  
se žádost, dotace 85 %. Předsedající navrhla, aby se požádalo o jeden velkoobjemový na BIO, pro budoucí výměnu 
stávajícího (dotace už nebudou). Na kompostéry zkusí podat žádost znovu.
Zastupitelstvo  schvaluje  převzít  do  majetku  od  NMNM  informační  tabuli  s turistickou  mapou  a  schvaluje 
zakoupení  železného kontejneru  na  BIO odpad (stejný jak máme,  aby mohla  odvážet  firma Metal  Pipa)  přes  
Mikroregion Novoměstsko v případě podání žádosti o dotaci.
Návrh usnesení č. 07/19/04a) – Zastupitelstvo obce schvaluje převzít do majetku od města Nové Město na Moravě 
informační tabuli s turistickou mapou. 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh usnesení č. 07/19/04b) – Zastupitelstvo projevilo zájem zapojit se v případě podání žádosti o dotaci přes 
Mikroregion Novoměstsko o 1 ks velkoobjemového kontejneru na BIO odpad.  
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

5) Rozpočtové opatření 5/2019
Předsedající  seznámila  s rozpočtovým  opatřením  5/2019.  Zastupitelstvo  jednohlasně  schválilo.  Předsedající 
informovala, že závěrečné rozpočtové opatření, pokud bude potřeba, schválí starosta obce na základě přenesené 
pravomoci.
Návrh usnesení č. 07/19/05 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtové opatření 5/2019. 
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Hlasování:   8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
6) Rozpočtové provizorium na rok 2020
Zastupitelé  obdrželi  návrh  rozpočtového  provizoria  na  rok  2020  do  doby  než  bude  schválen  rozpočet  obce 
(předpokládá se v únoru 2020). Schváleno všemi přítomnými bez připomínek.   
Návrh usnesení č. 07/19/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria obce Dlouhé na 
rok 2019 v předloženém znění.   
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

7) Schválení členů inventarizační komise
Předsedající  navrhla  členy inventarizační  komise pro inventarizaci  majetku  obce za  rok 2019 a  to  ve  složení  
anonymizováno,  předseda,  anonymizováno (starosta-osoba  odpovědná  za  majetek),  anonymizováno (účetní), 
anonymizováno (místostarostka), anonymizováno (člen). Schváleno. 
Návrh  usnesení  č.  07/19/07–Zastupitelstvo  obce  schvaluje  členy  inventarizační  komise  ve  složení  Ing. 
anonymizováno, anonymizováno, anonymizováno, anonymizováno,anonymizováno .    
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

8) Žádost o dotaci na rok 2020 - Centrum Zdislava
Předsedající informovala, že ředitelka Centra Zdislava na členské schůzi Mikroregionu (ředitelka) požádala, zda by 
zastupitelstvo nepřehodnotilo výši dotace/daru na rok 2020. Předložila náklady na občana navštěvujícího Centrum 
Zdislava. Žádost na částku 34 840,- Kč (tj. 25 % nákladů). Obdobná žádost byla i loni, částka se ponechala 10 tis. 
Kč, jako v minulosti. Předsedající navrhuje polovinu – 17 tis. Kč. Další protinávrh byl 20 000,- Kč. Bylo hlasováno 
o protinávrhu – byl jednohlasně schválen. 
Návrh usnesení č. 07/19/08a) – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Centru Zdislava 
v roce 2020 ve výši 20 000,- Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – neschváleno

9)  Obecně  závazná  vyhláška  č.  1/2019  o  stanovení   systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhé
Návrh znění byl zaslán zastupitelům e-mailem. Byl konzultován s odborem kontroly MV. 
Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje.
Návrh usnesení č. 07/19/09) – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení  
systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhé
Hlasování: 8  pro,  0 proti, 0 se zdržel – schváleno

10)  Obecně  závazná  vyhláška  č.  2/2019  o  místním poplatku  za  provoz  systému shromažďování,  sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh znění  byl  zaslán zastupitelům e-mailem. Byl konzultován s odborem kontroly MV. Zastupitelé obdrželi 
přehled nákladů na odpady za rok 2018, ze které se vychází pro stanovení poplatku. Pro informaci náklady za rok 
2018 činily celkem 162 698,- Kč, je 262 poplatníků (255 obyvatel + 7 rekreantů). Z toho komunální odpad (pouze 
popelnice) 104 129,- Kč, tj. 397,44 na poplatníka, tříděný odpad 58 569,- Kč, tj. 223,55 na poplatníka. Předsedající  
navrhuje ponechat sazbu 380,- Kč, i když bude obec dotovat, aby měli nějakou výhodu proti občanům z města.
Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje.
Návrh usnesení č. 07/19/10) – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním 
poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování 
komunálních odpadů, sazba poplatku 380,- Kč na poplatníka s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Návrh znění byl zaslán zastupitelům e-mailem. Byl konzultován s odborem kontroly MV. Návrh 80,- Kč za 1. psa, 
100,- Kč za druhého. Po krátké diskusi zastupitelstvo jednohlasně schvaluje.
Návrh usnesení č. 07/19/11) – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním 
poplatku ze psů se sazbou 80,- Kč za prvního psa, za druhého a dalšího 100,- Kč.
Hlasování: 8 pro,  0 proti, 0 se zdržel – schváleno

V 18:45 přišel Ing.  anonymizováno
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12) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
Návrh znění  byl zaslán zastupitelům e-mailem. Byl konzultován s odborem kontroly MV. Předsedající  navrhla 
ponechat ve výši, jak byl rekreační poplatek, tj. 10, Kč na poplatníka.  Může být až 21,- Kč, od roku 2021 až 50,- 
Kč. Zastupitelstvo hlasovalo o návrhu a jednohlasně schváleno 10,- Kč na poplatníka.
Návrh usnesení č. 07/19/12) – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním 
poplatku z pobytu, sazba 10,- Kč na poplatníka a den.
Hlasování:  9 pro,  proti, 0 se zdržel – schváleno

13) Smlouva s     TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020   
Předsedající informovala o změně smlouvy o dílo č. 10/2010, Příloha č. 11, kdy dochází ke zdražení služeb za  
svoz, uložení na skládku zůstává stejné. Navýšení o 15,- Kč bez DPH na svoz, tj.na částku 655,- Kč bez DPH. 
Máme 39 svozů a cca 77 popelnic, tj. navýšení cca o 1300,- Kč za rok včetně DPH. Také nás TS informovaly, že je 
problém na trhu s papírem, takže již nevyplácí žádný bonus a hrozí, že budou za množství odevzdaného papíru 
účtovat. 
Návrh usnesení č.  07/19/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 11 Smlouvy o dílo č. 10/2010 s TS 
města a.s. pro rok 2020 a pověřuje  starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

14) Dodatek č.1 ke smlouvě na likvidaci jedlých olejů
Předsedající seznámila s dodatkem č. 1 ke smlouvě na likvidaci jedlých olejů, od 1.12.2019 nově poplatek 
500,- Kč za rok. Starosta již podepsal v rámci svých pravomocí. Cena přiměřená.
Návrh usnesení č. 07/19/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na likvidaci jedlých 
olejů. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

15) Schválení smlouvy o zřízení služebnosti – prodloužený vodovod
Zastupitelé byli seznámeni s připravenou smlouvou o zřízení služebnosti na pozemky dotčené výstavbou vodovodu 
(prodloužení 2019 a přípojka do Kravína 2017). Jedna smlouva bude uzavřena s Proagrem Radešínská Svratka, 
a.s.,  anonymizováno a  anonymizováno.  Druhá  smlouva  bude  s Krajem  Vysočina,  kterou  připraví  kraj.  Obě 
bezúplatné, obec uhradí vklad do KN a náklady spojené s vypracováním GP. 
Návrh  usnesení  č.  07/19/15a) –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  služebnosti  (věcném 
břemenu), obec oprávněná, s majiteli dotčených pozemků – firmou PROAGRO Radešínská Svratka, a.s., 
anonymizováno a anonymizováno. Bezúplatné plnění. Podpisem smlouvy pověřuje anonymizováno , starostu 
obce. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh  usnesení  č.  07/19/15b) –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  služebnosti  (věcném 
břemenu),  obec  oprávněná,  s Krajem  Vysočina.  Bezúplatné  plnění.  Podpisem  smlouvy  pověřuje 
anonymizováno , místostarostku obce. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

16) Schválení Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizace na roky 2020 - 2029
Obec  nechala  zpracovat  firmou  nový  plán  financování  vodovodu  a  kanalizací  na  10  let,  jak  ukládá  zákon.  
Zastupitelstvo  rozhodlo,  že  do  fondu  bude  přispívat  opět  20  tis.  Kč  jednou  ročně  v  prosinci.   Předsedající 
informovala,  že v lednu by měla kontaktovat  projektanta ohledně zpracování  možností,  variantních řešení,  pro 
čištění odpadních vod v obci. 
Návrh usnesení č. 07/19/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace 
na roky 2020 – 2029. Do fondu bude přispívat opět 20 tis. Kč jednou ročně v prosinci. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

17) Dodatek č. 1 k     Pachtovní smlouvě ze dne 30. 4. 2015 – prodloužení smlouvy, pachtovné   
Žádost o prodloužení pacht.sml. - anonymizováno požádal o prodloužení zase o pět let. Záměr prodloužení 
smlouvy byl zveřejněn od 26. 11. 2019 do dneška. Je třeba rozhodnout o výši nájmu, nyní 1000,- Kč za hektar, 
navrhuji zvýšit na 2 000,- Kč za ha. 
Návrh usnesení č. 07/19/17 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě ze dne 
30. 4. 2015 s anonymizováno , Branišov na prodloužení smlouvy o 5 let a zvýšení pachtovného na 2 000,- Kč 
za ha. 
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Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
18) Schválení podání žádosti o dotaci na Sadové úpravy návsi přes MAS Zubří země – program OPŽP – 
Sídelní zeleň I.
Abychom  mohli  podat  žádost,  je  třeba  schválit  podání  žádosti.  S konečným  projektem  se  zastupitelé  mohli 
seznámit na zaslaném odkaze s materiály na zastupitelstvo včetně plánovaného rozpočtu. Nyní jsou vyřizovány 
potřebné dokumenty-vyjádření.
Návrh usnesení č. 07/19/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost  o dotaci na Sadové úpravy návsi 
přes MAS Zubří země – program OPŽP, 128. výzva – Sídelní zeleň I.
Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

19) Schválení podání žádosti o dotaci na workoutové hřiště do programu Sportoviště.
V lednu bude příjem žádostí na dotaci z Kraje Vysočina, program Sportoviště – zkusili bychom požádat o dotaci na  
sestavu  č.  20,  jak  jsme  už  předvybrali  v srpnu  (cca  106  tis.  Kč).  Necháme  zpracovat  cenovou  nabídku  dle 
aktuálních cen. Dotace 60 %, max dotace je 100 000,- Kč. Typ promítnut na stěnu, zastupitelé rozhodli o oranžové  
variantě.
Návrh usnesení č. 07/19/19 – Zastupitelstvo obce schvaluje podat žádost  o dotaci na workoutové hřiště na 
návsi do programu Sportoviště. 
Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

20) Návrhy na stavební úpravy hasičské zbrojnice
anonymizováno připravil  dva  návrhy,  které  byly  zaslány  zastupitelstvu  a  podal  k tomu  bližší  informace. 
Doporučuje návrh 2 – profil by zůstal stejný. Další návrhy poskytl anonymizováno, který řešil dispoziční řešení i za 
pomoci projektanta (p.  anonymizováno z Bukova) a podal k tomu vysvětlení.  Navržena také varianta, že by se 
posunula přední stěna o cca šířku chodníku k silnici. Připomínka, zda povolí dopravní inspektorát.  Nyní na budově 
3 výšky stropů, stropy palachové, zda neshodit. Vhodné navrhnou tak, aby byly na jedné straně místnosti, které  
budou vytápěny a vedle nevytápěné. 
Nad návrhy bylo diskutováno,  zejména o vnitřním uspořádání,  umístění  schodiště do 1.  patra.  anonymizováno 
vznesl  připomínku  k výšce  vrat,  min.  3  m i  pro  budoucí  možné  využití  (traktor).anonymizováno   požádán  o 
nakreslení ještě třetí varianty se schody uprostřed. Dvoje vrata, schody. Ideální udělat vrata do čítárny a probourat  
do skladu, ale projekt chystat už na velký prostor dole a nahoře.  Dohodnuto, že proběhne k přípravě projektu 
pracovní schůzka.  
Usnesení č. 07/19/20 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípravu projektu na stavební úpravy hasičské 
zbrojnice. Příprava projektu bude řešena na pracovní schůzce.   

21) Volba starosty s     nástupem do funkce od 1. 1. 2020  
Jak minule starosta oznámil, rád by skončil ve funkci k 31.12.2019. Je třeba zvolit nového starostu. Předsedající se 
zeptala, zda má někdo ze zastupitelů nějaký návrh. Zastupiteli bylo konstatováno, že pro snazší přebrání úřadu, 
byla druhou místostarostkou na podzim 2018 zvolena anonymizováno, která by měla nastoupit na místo starosty. 
Proto  bylo  přistoupeno  k hlasování  o  návrhu  na  funkci  neuvolněného  starosty,  navržena  anonymizováno. 
Schváleno. Odměna v minimální výši, tj. 0,3 násobku odměny uvolněného starosty dle platného nařízení vlády 
(materiály  ohledně  změn  v odměňování  zastupitelů  od  1.1.2020  obdrželi  zastupitelé  s materiály).  Tímto 
zastupitelstvo ruší funkci 2. místostarosty. Ve funkci uvolněné místostarostky zůstává anonymizováno, která bude 
zajišťovat chod úřadu a účetnictví obce. 
Návrh usnesení  č.  07/19/21 – Zastupitelstvo  obce volí  neuvolněnou starostkou obce  anonymizováno nar. 
anonymizováno, s nástupem do funkce od 1. 1. 2020. Výše odměny v minimální výši. 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (anonymizováno) – schváleno

22)  Různé    
a) Dodatek smlouvy ZDAR na rok 2020 – zvýšení částky na  39,21 Kč/km, loni bylo 37,33 Kč/km (1,88 Kč 
navýšení). 
Návrh usnesení  č.  07/19/22a) –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavřít  dodatek  č.  3  ke  smlouvě  s firmou 
ZDAR.  
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

b) Předsedající požádala zastupitelstvo o schválení nákupu notebooku – v lednu končí podpora Windows 7, který je 
v počítači  naistalován.  Z důvodu,  že  je  používán  místostarostkou  pro  účetní  program  a  práci  s registry,  bude 
potřeba pořídit nový, reinstalace bývá na NTB problematická. Konzultováno s IT. Schváleno. Dále požádala, zda 
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by si mohla zakoupit kvalitnější  mobilní telefon pro potřeby obce, aby dobře fotil.  Žádost odůvodnila také, že  
v roce 2020 bude nutný chytrý telefon pro ovládání elektronického bankovnictví.  Doposud volala na ze svého 
telefonního čísla na vlastní účet. Pro fotografie používala vlastní fotoaparát. Schváleno s  tím, že obec bude hradit 
tarif pro tel. číslo paní anonymizováno(neomezený tarif přes Mikroregion Novoměstsko). anonymizováno sdělil, že 
současné obecní tel. číslo 605852266 zůstane i po 1. 1. 2020 obecní.
Návrh  usnesení  č.  07/19/22b) –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  nákup  notebooku  pro  uvolněnou 
místostarostku a mobilního telefonu včetně platby tarifu pro tel. číslo 737003847. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (anonymizováno, anonymizováno)  – schváleno

c) Starosta informoval, že našel na internetu zateplenou boudu, možné budoucí řešení dosluhujícího dřevníku za  
bývalou školou,  kam umístit  věci  z hasičské zbrojnice,  kdyby se  přestavovalo.  anonymizováno informoval,  že 
v minulosti zjišťoval a byl problém se stavebním povolením pro tento typ budovy. 

d) Následovalo poděkování starostovi za dosavadní práci pro obec ve funkci starosty. Ve funkci od roku 1990.

9) Závěr
Předsedající  poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve  21.20 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2019

Zapsal: anonymizováno  ….…………………….

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

      anonymizováno ………………………….

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