Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361
Č. j. 02/19

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 25. 4. 2019, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce
Přítomní členové ZO (8 z 9, 9 z 9) : anonymizováno
Omluven:
anonymizováno, přišel ve 20.00 hod
Přítomní občané:
4 občané
Ověřovatelé zápisu:
anonymizováno
Zapisovatel:
anonymizováno

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Schválení účetní závěrky za rok 2018
Hospodaření obce za 1.Q 2019 a zpráva o činnosti
Rozpočtové opatření 1/2019
Záměr obce pronajmout reklamní plochu
Stavba prodloužení vodovodního řádu – informace, dotace z POV
Záložní vrt - informace
Dotace na dopravní automobil pro JSDHo – registrace akce
Přístavba kulturního domu - informace
Obnova zeleně na návsi - informace
Florián 2019
Žádost o posečkání s úhradou faktury
Různé
Závěr

1) Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin starostou
obce anonymizováno (dále jako „předsedající“).
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 18. 4. 2019 do
25. 4. 2019. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, všichni přijetí potvrdili. Zastupitelstvo je usnášení
schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Předsedající požádal místostarostku obce anonymizováno,
aby vedla zasedání. Místostarostka seznámila s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou a
navrhla doplnit do programu před Různé Žádost o posečkání s úhradou faktury, kterou obdržel obecní úřad
dnes. Schváleno. Doplněný program byl hlasováním schválen.
Návrh usnesení č. 02/19/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
2) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu anonymizováno. Oba jmenovaní byli schváleni.
Návrh usnesení č. 02/19/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu anonymizováno
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
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3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018
ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2018, které účetní zpracovala souhrnně do závěrečného
účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce a to i v elektronické podobě od 10. 4. 2018 do 25. 4. 2018 včetně
zprávy o přezkumu hospodaření. Zastupitelé návrh závěrečného účtu obdrželi s pozvánkou. Při zveřejnění byla
stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany občanů. V této lhůtě
nebyly doručeny připomínky občanů. Na jednání zastupitelstva obce také nebyly vzneseny připomínky.
Současně ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, která je součástí
závěrečného účtu. Krajským auditorem nebyly zjištěny chyby a nedostatky (přezkum proběhl 6.3.2019 na
obecním úřadě v Dlouhém). Zastupitelstvo obce hlasováním jednomyslně schválilo závěrečný účet obce a to
bez výhrad.
Návrh Usnesení č. 02/19/03 - Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2018 na základě § 43 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
4) Schválení účetní závěrky za rok 2018
Paní účetní seznámila přítomné s předloženou účetní závěrkou obce za rok 2018. Zastupitelé neměli
připomínky. O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb. o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Materiály vyjmenované
v protokolu obdrželi zastupitelé elektronicky.
Usnesení č. 02/19/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2018.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
5) Hospodaření obce za 1.Q 2019 a zpráva o činnosti
Předsedající seznámila zastupitelé s finančním hospodařením obce k 23. 4. 2019 a podala zprávu o činnosti za
uplynulé období:
- Dokončeny nové webové stránky včetně nových e-mailových adres
- 30. 3. proběhla brigáda SDH na pořez dřeva do KD, 6. 4. 2019 svoz železa po obci (předsedající
poděkovala hasičům)
- Proběhla změna místa pro ukládání pytlů s plastovým odpadem (přesun za bývalou školu). Od dubna
2019 povinnost obcí zajistit celoroční sběr BIO odpadu – během roku bude potřeba udělat změnu
obecně závazné vyhlášky a upravit v ní podmínky. Původní místo bude potřeba upravit, zahájit
komunikaci se sousedy, zejména paní Ambrožovou, nechat vyměřit, kde je obecní.
- Uzavřena licenční smlouva s Evženem Proislem na skladby pro místní rozhlas, které nepodléhají
poplatkům OSA, ITERGRAM…. (Letos přišel návrh licenční smlouvy od OSA na částku ve výši
5 345,- Kč, loni 2 549,- Kč). Problematika postoupena k řešení na Sdružení místních samospráv.
- Jsou zaslané ke schválení Technické podmínky na pořízení DA, jakmile přijdou do datové schránky,
bude poslána žádost o registraci akce, pak proběhne výběrové řízení
- Les – výsadba chybějících stromků 550 smrků, 100 olší, jedle (dosázení do oplocenky), nyní probíhá
těžba polomů a kůrovce (kůrovec i na Babáku)
- VPP – žádost na 2 pracovníky, schválen 1, zatím dohoda nepodepsaná, nástup od 1. 5. 2019
- Stavba Prodloužení vodovodu – samotná stavba probíhala v období 25.3. – 6. 4., nyní příprava na
kolaudaci (zajištění všech potřebných dokumentů)
- Ve spolupráci s panem anonymizováno vykáceny označené stromy a keře na návsi, pokračuje se
v přípravě projektu na zeleň
- Dílna ve škole – dokončen nátěr podlahy, vymalování, montáž regálů – provedeno na dohodu o
provedení práce
- Sklad obce v zadní části hasičské zbrojnice – zatíká, jak padá sníh a led z věže, prasklé tašky,
konzultováno s firmou Svoboda
19.3.2019 proběhla čl. schůze Mikroregionu Novoměstsko – žádost o dotaci na kompostéry nebyla
schválena, dohodnuto, že se letos podá žádost znovu.
Hasičské auto – Tatra – Nové Město na Moravě prodáno za 2 705 tis. Kč. Požadavek z loňského roku na
příspěvek do zastupitelstev trvá. Loni schváleno že pokud se zapojí většina obcí mikroregionu, zapojí se i naše
obec ve výši poměru stanoveného Mikroregionem, ale maximálně částkou 5 000,- Kč. Zastupitelé souhlasí.
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Na webu města NMNM je ke stažení Katalog poskytovatelů sociálních služeb, kdyby někdo z občanů
potřeboval.
Paní anonymizováno byla schválena jako člen řídícího výboru pro MAP II – ORP NMNM pro vzdělávání – za
obec, kde není škola.
9. 4. 2019 proběhlo v BnP školení Hasičského záchranného sboru pro zástupce obcí - Záchranného systému
12. 4. 2019 - Kontrola VZP o dodržování povinností plátce pojistného a odvody plateb – pobočka Třebíč,
kontrolované období 4/2015 – 2/2019 – bez pochybení
Usnesení č. 02/19/05 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 1. Q 2019 a zprávu o
činnosti.
6) Rozpočtové opatření 1/2019
Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce návrhem rozpočtového opatřením 1/2019. Jednohlasně schváleno.
Návrh usnesení č. 02/19/06 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtové opatření 1/2019.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
7) Záměr obce pronajmout reklamní plochu
Obec zveřejnila záměr na pronájem reklamní plochy v areálu U Pávků pro umístění reklamního banneru na
základě žádosti firmy Quantum od 4. 4. 2019 do 25. 4. 2019. Jiné nabídky než od firmy Quantum nepřišly.
Firma Quantum nabízí 3 000,- Kč/rok při rozměru plachty 2,5x1 m.
Návrh usnesení č. 02/19/07 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
reklamní plochy pro umístění banneru 2,5 x 1 m v areálu U Pávků za minimální cenu 3 000,00 Kč s
firmou Quantum, a.s. Vyškov.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
8) Stavba prodloužení vodovodního řádu – informace, dotace z POV
Stavba byla realizovaná v období od 25. 3. – 6. 4. 2019. Předsedající navrhuje požádat na tuto akci o dotaci
z POV – dotace 127 000,00 Kč.
Návrh usnesení č. 02/19/08 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ke stavbě prodloužení
vodovodního řádu a souhlasí s podáním žádosti o dotaci z POV.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
9) Záložní vrt - informace
Místostarostka informovala, že nejdříve projela s anonymizováno, který zná místní podmínky, lokalitu, kde by
byla možná realizace vrtu, když se neuspělo s prvně vytipovaným místem. Začátkem dubna přijeli zástupci
Envirexu, pan anonymizováno, a znovu byla projeta lokalita s ukázáním vytipovaných míst. Jako nejvhodnější
se jeví parcela č. 300/10 v k.ú. Račice u Dlouhé ve vlastnictví anonymizováno. Dle diskuse s firmou Envirex
jsou možné dvě varianty, nový vrt budova dle prvního vytipování níže po směru toku řeky u Branišova, blíže ke
Kosteleckému mlýnu, tak abychom nebyli na Bartoňovým, pak by se vrt napojil na stávající vrt. Nebo na nově
navrhovaném pozemku p.č. 300/10 v k.ú. Račice u Dlouhého, kde by pak byl vodojem zásoben samostatným
přivaděčem. Jednalo by se o nezávislý zdroj pitné vody. Zastupitelé se přiklonili k druhé variantě.
anonymizováno byl požádán o vyjádření, zda by souhlasil s vybudováním průzkumného vrtu na jeho pozemku
a pak s následným prodejem cca 10x10 m kolem vrtu (ochranné pásmo). Jeho vyjádření bylo, že si s panem
anonymizováno z Envirexu telefonoval, rád by na tomto pozemku vybudoval v budoucnu rybník, ale pokud vrt
bude v místech, které dovolí rybník vybudovat a neznehodnotí mu jej, tak souhlasí. Voda z vrtu je podzemní,
budoucí zásobování rybníka by vrt neměl ohrozit, dle vyjádření zástupce Envirexu. Možnost dotace na
vybodování průzkumného vrtu – asi 60 %.
Pan starosta – zda nenechat posoudit, zda stávající vrt je dostačující kapacity. Byl vydatný.
Návrh usnesení č. 02/19/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje zahájit přípravné práce na vybudování
záložního vrtu na parcele č. 300/10 v k.ú. Račice u Dlouhého.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
10) Dotace na dopravní automobil pro JSDHo – registrace akce
Koncem března byly schváleny technické podmínky na HZS Kraje Vysočina, pracoviště Žďár nad Sázavou,
obratem 2. 4. 2019 byly zaslány ke schválení na GŘ HZS ČR. Dle dnešního telefonátu čekají TP na podpis.
Dnes požádáno o prodloužení registrace akce, aby obec o dotaci nepřišla.
Usnesení č. 02/19/10 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu k žádosti o dotaci na DA pro JSDHo.
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11) Přístavba kulturního domu - informace
Předsedající informovala, že bude problém se sehnáním stavební firmy. Poptávala anonymizováno, zítra by měl
přijet p. anonymizováno. Zastupitelé (anonymizováno) zkoušeli také oslovit nějaké firmy, zda by byly schopné
realizace – neúspěšně). Předsedající informovala, že celková realizace z důvodu kapacity stavebních firem asi
nebude moci proběhnout do konce roku, jak jsme chtěli. Podmínky dotace připouští dokončení v příštím roce.
Poptávkové řízení nachystat tak, že zahájit letos, hrubou do konce roku, dokončení do 30.6.2020. Dotaz na
zastupitele, koho ještě oslovit.
Návrh usnesení č. 02/19/11 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně poptávání stavebních
firem na realizaci akce a schvaluje prodloužení realizace akce do poloviny roku 2020.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
12) Obnova zeleně na návsi - informace
Dne 9. 4. 2019 proběhla schůzka s projektantkou 3D zahrad, sl. anonymizováno, k finální verzi a upřesnění
rostlin a dřevin. Pozvaní byli zastupitelé, zúčastnil se anonymizováno. Řešena skladba mlatové cestičky
(promítnuty fotky ze Stržanova, kde firma realizovala). Přes MAS Zubří země by mohla být dotace, dotační
titul Sídelní zeleň. Dotace cca 60 %. Minimální výše dotace 100 000,00 Kč. Musí být projekt. Podávání žádostí
od 25. 9. 2019, možná realizace na podzim nebo na jaře 2020. Zastupitelé schvalují zpracovat projekt firmou
3D Zahrady tak, aby mohla být podána žádost o dotaci a také rozpočet, aby byla finanční představa.
Připomenout se s ořezem tisu na návsi.
Návrh usnesení č. 02/19/12 – Zastupitelstvo obce rozhodlo zpracovat projekt zeleně na návsi pro podání
žádosti o dotaci firmou 3D Zahrady.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
13) Florián
Účetní informovala o přípravách akce Florián 2019. Bude v obdobném duchu jako loni. Pozvánky budou
rozneseny zítra, podle dnešní dohody. S hasiči je potřeba dohodnout občerstvení (zítra mají schůzi).
Občerstvení bude hradit obec. Pití zajistí obecní hospoda.
Usnesení č. 02/19/13 – Zastupitelstvo bere na vědomí informaci k obecní akci Florián 2019.
Ve 20.00 hod přišel Jiří Hubl.
14) Žádost o posečkání s úhradou faktury
Dnes přinesl pan anonymizováno žádost o posečkání s úhradou, je v těžké finanční situaci. Druhá
místostarostka přečetla žádost. Proběhla krátká diskuse a následně bylo schváleno, že dlužnou částku může pan
Karásek splácet měsíčně ve výši 500,- Kč, jsou možné i mimořádné splátky dle finanční situace.
Návrh usnesení č. 02/19/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje splátkový kalendář ve výši 500,- Kč měsíčně
s možností mimořádných splátek.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
15) Různé
- anonymizováno - jak se zaléváním vysázeného větrolamu. anonymizováno bečku zaveze na místo během
víkendu, obecní zaměstnanec bude zalévat, hadice je. Dále informoval, že na Podvesnicích se objevila
Křídlatka, bylo by dobré udělat postřik. Místostarostka bere na vědomí.
- Místostarostka informovala, že na Podvesnicích se objevila díra pod rybníkem, propadla se stará betonová
roura, bude potřeba zavést, opravit.
- anonymizováno – dotaz, zda nedat na web obce odkaz na pálení klestí – souhlas, bude osloven webmaster.
- anonymizováno – zda neřešit nějak zábradlí u cesty do družstva, jak jsou velké roury, drží se tam voda –
provizorní zábradlí tam bylo, je shozené, chtělo by to vyřešit komplexně, aby mohla voda odtékat až do
otevřeného koryta Račického potoka.
- anonymizováno – prasklý kryt na kanálku v areálu U Pávků, potřeba opravit, aby se nestal úraz – bude
zajištěno, v zinkovně je již nový rošt na kanál před budovou KD, dřevo bylo shnilé.
16. Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 20.45 hod.
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Zápis byl vyhotoven dne: 30. 4. 2019
Zapsal:

anonymizováno

….…………………….

Ověřovatelé zápisu:

anonymizováno

…………………………..

anonymizováno

………………………….

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