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

Č. j. 05/19

Zápis z     6. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 15. 8. 2019, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (6 z 9), (7 z 9), (8 z 9) : anonymizováno
Omluven: anonymizováno
Přítomní občané: - 
Ověřovatelé zápisu: anonymizováno , anonymizováno
Zapisovatel: anonymizováno

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Přístavba KD – výběr dodavatele
4. Obnova zeleně na návsi – úprava projektu
5. Žádost Sdružení místních samospráv o stanovisko k obnovení dopr. spoje Svratka - Brno
6. Zpráva o činnosti
7. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
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,  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 8. 8. 2019 do 15. 
8. 2019. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, kromě  anonymizováno (dovolená) 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. 05/19/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování:   6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu anonymizováno a anonymizováno. Oba jmenovaní byli jednohlasně 
schváleni.
Návrh  usnesení  č.  05/19/02  –  Zastupitelstvo  obce  určuje  za  ověřovatele  zápisu  anonymizováno a 
anonymizováno.
Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
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3) Přístavba KD – výběr dodavatele
Předsedající informovala, že dne 13. 8. 2019 v 19.15 hodin proběhlo jednání hodnotící komise pro výběrové 
řízení  na  zakázku  malého  rozsahu  ve  složení  anonymizováno,  anonymizováno. anonymizováno, 
anonymizováno, anonymizováno. Zadavatel v rámci zadávacího řízení oslovil 5 dodavatelů a zveřejnil výběrové 
řízení  na  profilu  zadavatele  24.  7.  2019.  Zadavatel  v rámci  zadávacího  řízení  na  VZ  obdržel  1  obálku 
s nabídkou,  která  byla  Zadavateli  doručena  ve  lhůtě  pro  podání  nabídek.  Komisi  byly  předloženy  dále  3 
omluvné  e-maily  s konstatováním,  že  oslovení  dodavatelé  nejsou  schopni  zakázku  z kapacitních  důvodů 
realizovat.   Jednalo  se  o  tyto  dodavatele:  anonymizováno,  Bobrůvka  97,  anonymizováno,  Radňovice  73, 
anonymizováno,  Nová Ves 109,  kteří  se byli  podívat  na místo stavby.  Od jednoho osloveného dodavatele 
odpověď nedošla.  Ještě před vypsáním výběrového řízení byla poptávka poslána e-mailem větším firmám dle 
dohody z minulého zastupitelstva, byli to: Stylstav Křižanov, SPH Bystřice nad Pernštejnem, LS mont, KB 
stavební, Gremis. Všichni z kapacitních důvodů odmítli. Proto do výběrového řízení byli osloveni menší firmy. 
Komise posoudila výši nabídkové ceny, všichni členové hodnotící komise byli v souladu, že nabídková cena je 
v přijatelné výši a neobsahují mimořádně nízkou nabídkovou cenu, ani mimořádně vysokou. Cena dle rozpočtu 
vč. DPH 1.800.521,- Kč.
Komise  došla  k závěru,  že  nabídka  společnosti  Antálek – Stavební  firma,  s.r.o., přesto,  že  byla  jedinou 
nabídkou, splnila zadávací podmínky a doporučuje zadavateli uzavření smlouvy o dílo na částku 1 972 946,- 
Kč. Zastupitelé, kteří nebyli členy komise se s nabídkou seznámili a bylo schváleno všemi přítomnými uzavření 
smlouvy o dílo s firmou Antálek – Stavební firma, s.r.o. 

Návrh  usnesení  č.  05/19/03  –  Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  výsledek  výběrového  řízení  na 
dodavatele stavby „Přístavba a stavební úpravy objektu  č.p. 12, Dlouhé“ a schvaluje uzavření Smlouvy 
o dílo s firmou Antálek – Stavební firma, s.r.o., Sněžné 182, IČ: 03817202 dle výběrového řízení. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
 
4) Obnova zeleně – úprava projektu
Po  minulém jednání  došlo  k úpravě  projektu  (vypuštění  mlatových  cest  a  nebude  se  rozšiřovat  prostor  u 
čekárny, pouze výsadba). Úprava projektu i rozpočtu byla zaslána zastupitelům s programem. S projektantkou 
řešena i jiná možnost osázení zálivů mezi silnicí a chodníkem, různá řešení. Zastupitelé nechtějí, aby osázením 
došlo ke zhoršení dopravních podmínek (přehlednost křižovatky…), proto rozhodli do zálivů osázet pouze jarní 
cibuloviny – sněženky, bledule, krokus, tulipány, narcis….. anonymizováno navrhuje do rohu ke Šrámkom dát 
na plot zelenou zastiňovací fólii – souhlas, musí se projednat s majitelem. Zastupitelé schvalují podat žádost o  
dotaci na MAS Zubří země a pokud žádost bude schválena, souhlasí s realizací. Předpokládaná realizace jaro 
nebo spíš podzim 2020.
Předsedající dále informovala o návštěvě zástupce firmy Bonita – hřiště, který nabízí také Workoutové sestavy.  
Z katalogu vybrány 3 sestavy, které budou zaslány firmě k nacenění. 

Návrh usnesení č. 05/19/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje dokončit projekt a podat žádost o 
dotaci na MAS Zubří země, o.p.s., program Sídelní zeleň. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

5) Žádost Sdružení místních samospráv o stanovisko k     obnovení dopr. spoje.  
Na setkání starostů Ždárska v Křídlech byl vznesen požadavek na obnovení zrušeného spoje, který využívali 
zejména studenti. Jedná se o  

pondělní spoj 840104 (5:40 Svratka – 8:40 Brno)

páteční spoje 840104 (14:40 Brno – 17:07 Svratka, popřípadě 16:50 z Brna) 

Mapku i jízdní řád předmětného spoje obdrželi zastupitelé s programem. SMS se dotazuje obcí, zda mají obce 
zájem o obnovení a zda jsou ochotné se podílet na spolufinancování.  Po krátké diskusi zastupitelé dospěli  
k následujícímu usnesení.

Návrh  usnesení  č.  05/19/05  –  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  se  připojuje  ke  snaze  SMS  na  obnovu 
dopravního spoje v pondělí a v pátek – spoj. 840104 Svratka – Brno, ale rozhodlo se finančně nepodílet 
na jeho financování z důvodu, že přes naši obec spoj neprojíždí a obdobný spoj jede našim občanům 
z Bobrové. 
Hlasování: 6  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
20.10 – příchod anonymizováno
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6) Zpráva o činnosti
Zprávu o činnosti přednesla předsedající:

- Přítok do nádrže pod kaštany opraven, osazeno šoupě na uzavření přítoku do nádrže za Pávkovi.
- Provedeno odvětrání  záchodů  v KD (bez  úspěchu).  Zastupitelé  diskutovali  o  příčinách  a  jak zjistit  důvod – 

navrženo na okap osadit geiger. Zkusit dýmovnicí, jestli je tah. Problém je vždy při velkém počtu osob. Starosta – 
kanál je jako komín (k č.p. 44 je roura o prům. 1000 mm, pak 500 mm.) táhne do nejvyššího místa a to je u 
Pávků. Při diskusi přednesla druhá místostarostka návrh, jestli v budoucnu nerozšířit dámské WC, když jsou akce, 
jsou fronty a pak neudělat jímku zezadu budovy. S návrhem na rozšíření dámských WC směrem do chlíva všichni 
souhlasí, vstup by mohl být samostatně i od hřiště, vyřešil by se problém z dřívější doby, kdy byla řešena možnost 
navštívit WC při pobytu na hřišti mimo provozní dobu hospody. Návrh použít dýmovnici, aby se zjistilo, zda je 
odtah. 

- Předsedající sdělila, že v neděli si občané stěžovali na zápach z kanálů, který nebyl klasický, byla cítit močka, 
senážní šťávy. Bylo před bouřkou. Dotázat se soukromníků, zda se nemohlo stát, že by se něco dostalo do kanálu. 

- anonymizováno – navrhl vysadit stěnu z tújí na mez před víceúčelové hřiště, aby neprotahovalo od rybníka při 
letním kině. Návrh také osázet mez, např. zimostrázem - souhlas. 

- Zalévaly se stromky na Branišov, posečeno ZD NMNM kolem polních cest v červenci, provedeny nátěry laviček, 
pumpy, vrat školy, odvodnění plechové budovy, za školou odvezen elektroodpad a zaštěrkováno kolem štítu. 
Obnoven nápis na škole, dokončena fasáda.

- Odsouhlaseno s majitelem místo pro budoucí záložní vrt a s firmou pokračováno na přípravě projektu pro dotaci.

20.20 – příchod anonymizováno 

- Probourán otvor do skladu dřeva z „baru“. Vytyčen obecní pozemek u č.p. 49. Vyroben rošt a zábradlí u cesty  
nad Pávkovi, v příštím týdnu se bude montovat. Proběhla kontrola hasicích přístrojů a plynových zařízení. 

- S firmou Quantum jednáno ohledně možnosti přesunu HUPky u bývalé školy, je to možné cca do 5 metrů to není  
složité. 

- Zítra přijede firma anonymizováno opravit vyvalený obrubník a opravit usazení kanálového roštu u č.p. 44.
- Včera obec navštívili zástupci Domácího hospice Vysočina na kolech s poděkováním za podporu. 

Usnesení č. 05/19/06 – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí zprávu o činnosti. 

7) Rozpočtové opatření č. 3/2019
Předsedající seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2019. Schváleno všemi přítomnými. 

Návrh usnesení č. 05/19/07 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

8)  Různé    
a) Kamna v hospodě – anonymizováno informoval, že s anonymizováno opraví usazení kamen v hospodě. 
b)Obecní  posezení  –  předsedající  informovala,  že  obecní  posezení  je  plánováno na  pátek  27.  9.  2019,  je  
zamluven skákací hrad pro děti.

9) Závěr
Předsedající  poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve  21.05 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 20. 8. 2019
Zapsal: anonymizováno    ….…………………….

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

      anonymizováno ………………………….

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