
 Obec Dlouhé, Dlouhé 10, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361

Č. j. 05/21

Zápis z     18. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 11. 11. 2021, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (6 z 9):
Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Tulis Josef, Tulis Pavel, Tulisová Pavlína
Omluven:       Bureš Luboš, Ing. Jiří Cikryt, Petera Roman   
Hosté: Ing. Josef Novotný
Přítomní občané: anonymizováno , Mgr. Ing.  anonymizováno , Ing. anonymizováno 
Ověřovatelé zápisu:    Krejsek Jan, Tulis Josef
Zapisovatel:                Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Informace zpracovatele ekonomickotechnické studie variant čištění odpadních vod - seznámení 

s výsledkem
4. Hospodaření obce a zpráva o činnosti
5. Rozpočtové opatření 5,6,7/2021
6. Informace z jednání Mikroregionu Novoměstsko, členské příspěvky na rok 2022
7. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhé č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství pro rok 2022
8. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina
9. Cenová nabídka na zpracování Pasportu místních komunikací, chodníků, hřbitovů….
10. Schválení dodatku č. 5 s VAS a.s. na služby spojené s provozem vodovodu na roky 2022 – 2024 – 

doplněný bod programu
11. Schválení změny cen u dodavatele plynu Quantum, a.s. od 1.1.2022 – doplněný bod programu
12. Různé
13. Závěr

1) Zahájení 

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Dlouhé  (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno  v 19.00  hodin 
starostkou obce Jaroslavou Hlavatou, která  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 3. 11. 2021 do   11. 11. 2021. Zastupitelé obdrželi pozvánku a materiály e-mailem,  
všichni přijetí potvrdili. Zastupitelstvo je usnášení schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.
Starostka seznámila  s programem jednání,  který zastupitelé  obdrželi  s pozvánkou a  zeptala  se,  zda chce 
někdo program doplnit. Na to reagovala místostarostka s žádostí o zařazení bodu schválení Dodatku č. 5 
s VAS a.s.   na roky 2022 – 2024 a Schválení změny cen u dodavatele plynu Quantum, a.s.  Obě listiny 
obdržel  obecní  úřad  v úterý  9.11.2021 a  nemohly  být  už  zařazeny do  programu.  Dále  informovala,  že 
v pozvánce bylo chybně uvedeno číslo OZV za odpady,  letos  je to  2.  vyhláška,  proto opraveno v  bodě 
programu na OZV 2/2021. Doplněný program byl schválen, doplněny body 10 a 11. Vedením další průběhu 
schůze pověřila místostarostku obce (dále jen předsedající). 
Návrh usnesení č. 05/21/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu Jana Krejska a Josefa Tulise. Oba jmenovaní byli jednohlasně  
schváleni.
Návrh usnesení č. 05/21/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Jana Krejska a Josefa Tulise.  
Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Informace zpracovatele ekonomickotechnické studie variant čištění odpadních vod - seznámení 
s     výsledkem  
Předsedající  přivítala  Ing.  Novotného,  který  pro  obec  zpracovává  variantní  řešení  a  předala  mu  slovo.  Ing. 
anonymizováno   informoval o uskutečněných jednáních ohledně možného připojení a zahájení schůzek s okolními 
obcemi ohledně nakládání s kaly po roce 2023. 
Domovní čistírny – nedoporučuje. Udržitelnost 10 let. Pak řešit, jak předat a provozovat po době udržitelnosti. Stejně 
jsme odpovědní za to,  co tam lidé vypouští.  Obec Dlouhé je počtem obyvatel  na hranici,  kdy je nutné se zabývat  
způsobem čištění odpadních vod. Je to i hranice ekonomická, kdy pro obce s menším počtem obyvatel  jak 200 by 
nedoporučoval oddělenou kanalizaci s pevnou ČOV, příliš ekonomicky náročný provoz.   
Variantní řešení – to co je v PRVKUKU – splašková oddělená kanalizace s vlastní ČOV, z jednotné se stane dešťová. 
Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady. Když bychom se chtěli připojit na větší čističku, tak musí být ochota nás 
připojit a mít kapacitu, muselo by se investovat do zkapacitnění cizí ČOV. Pro dotace se nezapočítávají investice do 
výtlaku, šlo by jenom o částku na rozvody po obci. Připojení do Bobrové je z  důvodu délky i kapacity ČOV v Bobrové 
nevhodné. Další možnost, přečerpávání do RS. Svratka má udržitelnost do konce roku 2023, ale nyní neví, co jim udělá  
napojení Hlinného (malá obec, ale dlouhý výtlak). Otázka čekat dál? Nebo ne? Kanály mívají životnost cca na 80 let,  
čistírna na 20 – 25 let. Čím míň se bude stavět (délka přivaděče), tím se míň profinancuje. Provozní náklady také hodně  
ovlivňuje kalové hospodářství. Projekt, povolení stavby, čekání na dotace, přiklepnutí dotace, výběrové řízení, realizace 
asi  2  roky,  celkem tedy nutné počítat  horizont  realizace  cca  5 let  od začátku  projektových prací  a  také záleží  na  
dotacích. 
Kalové hospodářství  – z hlediska stávající  legislativy s nimi musí být nějak naloženo – co s nimi a kam - jsou tři 
možnosti - spalování, kompostování, hygienizace – vše má svá úskalí). Spalovna – nejbližší v Brně (malá kapacita), 
kompostování – je možné, ale při tom, když nevyjdou vzorky, tak nemůže kal na zemědělská pole, je to nebezpečný  
odpad, hygienizace – pomocí kyslíku. Je návrh vytvořit skupinu obcí, pro kterou by byly vytvořeny podmínky pro svoz 
a hygienizaci kalů. V Bobrové proběhla schůzka 16 okolních obcí. Zapojilo se 11 obcí. Na příští schůzce by se mělo 
řešit už umístění (vhodné na velké čističce). Asi by vznikl svazek, zde počáteční investice. Šlo by koupit kalolis nebo  
odstředivku pro celý svazek. Služba by se dala poskytovat i mimo svazek. Tulis Pavel zmínil, že na katastru obce na 
Zátokách je vybudovaná velká kompostárna, vozilo se tam i z čističky z NMNM, dotaz, zda by se nedala využít.  Ing. 
Novotný se vyjádřil zamítavě, náročné. Ing. Novotný prosazuje hygienizaci kyslíkem.
Místostarostka se zeptala na kořenovou čističku, když pod obcí máme otevřený Račický potok, který ústí do rybníku na 
Podvesnicích. Nyní tam ústí jednotná kanalizace. Tím by mohla zůstat jednotná kanalizace. To Ing. anonymizováno také 
odmítá, kořenovky jsou prý neúčinné, problém se zápachem, musela by být česla strojně stíratelná– potřeba dovést 
elektřinu, největším zdrojem zápachu jsou česla. Kdyby to někdo měřil před a za čističkou, tak určitě nesplníme limit.  
Nutnost septické nádrže před filtry. Místostarostka argumentovala, že kořenovku mají v Bukově a starosta si to chválí. 
Ing. Novotný argumentoval, že tomu nevěří. Nejsou na to dotace - při dotaci je to tak, že při dotaci vyprodukujeme  
nějaké normované hodnoty. Průměrná spotřeba v obci je 250x120 l na den, tj. 30 m3, 0,35 l by mělo téct průměrně od 
všech občanů v obci. 
Ing.  anonymizováno  – nad 200 obyvatel  se dá ještě něco vymyslet, pod 200 obyvatel už se to nedá ekonomicky  
spočítat. 
Hubl – dotaz – kdo bude financovat kalovou koncovku? Ideálně na to založit svazek a podílet se na tom obce, které by 
využívaly. To by se mělo vyřešit během plánovaných schůzek zapojených obcí. Musíme mít nachystáno, co chceme,  
jak chceme.  Ideálně cca do roka se domluvit, co a jak a pak by začala příprava. Výstavbu určitě řešit přes dotaci, ale  
počítat s vlastním podílem. 
Olší nad Oslavou, Bukov – kořenová čistírna – domluvit se na exkurzi.
Závěrem Ing. anonymizováno  sdělil, že dopracuje studii a předá obci.
Návrh  usnesení  č.  05/21/03  –  Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  informace  zpracovatele 
ekonomickotechnické studie variant čištění odpadních vod. Studii dopracuje a předá obci. 
Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

4) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Přehled hospodaření obce k 31.10.2021 byl promítnut projektorem a místostarostka podala bližší informace. 
Dále podala zprávu o činnosti o minulého jednání: 
- Pokračovaly práce na projektu Propojení nového vrtu. 1.10.2021 podepsána Kupní a směnná smlouva s  anonymizováno a 

anonymizováno  .  Nyní je smlouva na KN (došlo k přerušení řízení, doložení několika dokumentů, bylo doloženo). Projekt 
předložen  VAS,  a.s.  k vyjádření  a  osloveni  k zajištění  technického dozoru  stavby,  když  budou zajišťovat  potom provoz, 
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předběžně  dohodnuto,  ale  k projektu  si  technolog  vyžádal  ještě  dopracovat  přesné  umístění  filtru  a  způsob  filtrace  do  
vodojemu. V sobotu zde byl projektant, který projekt dopracuje. Pak snad nebude u VASky problém. Proběhlo veřejné ústní 
jednání na MÚ NMNM (23.9.2021), nyní čekáme na nabytí právní moci Rozhodnutí, to by mělo být po 23.11.2021. Pak ve 
spolupráci s Mikroregion začnou práce na přípravě výběrového řízení. 15.10.2021 obdrženo Rozhodnutí ze SFŽP o dotaci.  
Uvidíme, za kolik se vysoutěží.  Hubl Jiří  – na trase bude asi  hodně kamene,  vhodné do výběrovky dát přesátí  zeminy a  
kamenivo použít na zpevnění povrchu cesty. 
Na vodovodu pouze drobné opravy, které zajistil pan anonymizováno , VAS čistila vodojem a odkalovala. 

- V Bobrové 5.10.2021 proběhla další schůzka ohledně ochoty okolních obcí ke společnému řešení k nakládání s kaly. Účastnil 
se i Ing. anonymizováno , který je odborník na kaly a jejich hygienizaci, existuje řešení. Ideálně kdyby zařízení bylo na některé  
z velkých čističek (Bobrová, Rad. Svratka) a okolní obce dovážely kal ke zpracování, to sebou nese ale nutnost investice do  
stávajících čističek. Dále se bude jednat pouze s obcemi, které projevily zájem se projektu účastnit. Naše obec také. Škoda, že 
se nezapojily obce Moravec, Pikárec. 

- Na začátku října proběhla Krajskou správou a údržbou silnic oprava silnice do Račic. Se zástupci několikrát řešena možnost  
opravy i komunikace v obci. Odkazují na problémy s ohradní zdí a odvodem vod, dále obec nemá vyřešeny odpadní vody 
(kanály). Dohoda, že oslovíme kraj, aby zahájil práce na projektu rekonstrukce vozovky v obci se zapracováním infrastruktury.

- Koncem září přivezeno dřevo z katru, hasiči zajistili jeho srovnání a zakrytí za rybníkem Halíř, naši zaměstnanci srovnali dřevo 
na podlahu na půdu KD ke kulturnímu domu.

- Obecní zaměstnanci-Kromě opakujícího sečení následovala v říjnu oprava herních prvků na dětském hřišti – výměna fošny na 
houpačce, oprava laviček, obnoveny nátěry na houpačce, kolotoči i lavičkách. Zahájena oprava plůtku u pomníku padlých, nyní  
se bude dokončovat, musely se nechat vyrobit nové příční trámky, byly uhnilé. Pomník i kamenný taras očištěn od mechu  
tlakovou vodou. 
Na návsi vytrhány kořeny před  anonymizováno   a upraven terén, prohloubená struha u cesty za Pávkovi (byla zanesená po 
přívalových deštích), upravena cesta do Branišova (krajnice), ve větrolamu dosypána zemina a srovnán terén. Nyní úklid od  
lupení.
Ve spolupráci s anonymizováno  provedena úprava na pergole u KD, aby mohlo dojít k namontování screenových žaluzií, což 
bylo  odsouhlaseno  e-mailovou  korespondencí  se  zastupiteli  dne  17.  –  21.  9.2021,  kdy  byla  instalace  rolet  jednohlasně  
odsouhlasena dle cenové nabídky od firmy  anonymizováno  z Bezděkova u Velké Bíteše. 

- Cesta do kopce – firma COOLAS v období 13. – 15.9.2021 provedla nástřik cesty, oproti původnímu záměru z loňského roku, 
kdy se mělo skončit v křižovatce se udělal ještě úsek za zatáčku, přes nově umístěné ocelové roury (propustek), proto došlo  
k navýšení. Opravu by si zasloužila i cesta na hoře, tam je to také už hodně narušené, zejména nyní těžkou technikou, která 
vyváží dřevo z lesa. 

- Přehrázky – 6.8.2021 reklamace – 16.9.2021 proběhla firmou EKOSTAVBY oprava hráze u spodní tůně, zatím drží, horní není 
na plném stavu, asi také někde stále propouští, budou řešit na jaře. 

- 9.10.2021 výlov rybníku Polňák nájemcem.
- Les – v říjnu těžba na Kříštici – pokračuje kůrovcová kalamita, to nejakutnější vytěžil harvestor. Koncem října vytěžen kousek 

obecního lesa u vrtu, větve obecní zaměstnanci už uklidili. V říjnu podaná žádost o dotaci na zmírnění dopadů kůrovcové 
kalamity za rok 2020, měla být částka kompenzace 383,- Kč/m3, podle informací Ing. Laštovičky ponížena částka na cca 115,-  
Kč  z důvodu  velkého  počtu  žádostí.  Určitě  letos  překročíme  hranici  pro  DPH a  staneme  se  plátci  kvůli  prodeji  dřeva,  
v listopadu příjem z vodného, také vyšší  obrat v hospodě v letních měsících. K 31.10.2021 obrat cca 880 tis. Kč.  Z tohoto 
důvodu se už bohužel bude muset stát obec plátcem DPH, zatím to vypadá překročíme v  listopadu, plátce od 1.1.2021. Nutno 
pořídit nové ekonomické moduly k účetnímu programu.

- V Nové Vsi u NMNM dne 23.9.2021 zahájeny komplexní pozemkové úpravy. Za naši obec jsme účastníky řízení, sousední 
hranice katastru. 

- Uskutečnily se kulturní akce v režii obecního úřadu:
* rozloučení s prázdninami 29.8.2021 – hlavní téma Kamínkobraní,  anonymizováno  na své náklady zajistili skákací hrad pro 
děti
* sousedské posezení 25.9.2021se soutěžemi pro děti na ekologická témata, od firmy Quantum, a.s. jsme obdrželi 3  000,- Kč za 
možnost umístění reklamy
* 10.10.2021 první historická společná drakiáda, zorganizovala mládež pod vedením anonymizováno .
* 28.11.2021 je plánované společné rozsvícení vánočního stromu, vánoční besídka – předběžně komorní venku u kulturního  
domu

Usnesení č. 05/21/04 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31.10.2021 a zprávu o 
činnosti. 

5) Rozpočtové opatření 5,6,7/2021
Předsedající  seznámila  s rozpočtovými  opatřeními  5  a  6/2021,  které  schválila  v rámci  svých pravomocí 
starostka obce a to 31.8.2021 (dotace na volby a výdaje s nimi spojené) a 14.  10. 2021 (přijaté dotace, 
navýšení  výdajů na opravu komunikace a nákup knih).  Zastupitelé obdrželi  s materiály do schůze.  Dále 
předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2021, které zastupitelé jednohlasně schválili. 
Návrh usnesení č. 05/21/05 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a 6/2021 a  
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.  
Hlasování:  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

6) Informace z     jednání Mikroregionu Novoměstsko, členské příspěvky na rok 2022  
Dne 12.10.2021 proběhla členská schůze Mikroregionu Novoměstsko. 
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-  Informace z MěÚ podal tajemník – od roku 2022 dotace z POV budou přímo podávány na Kraj (nyní přes pracovníka MěÚ 
NMNM, od roku 2022 bude stát zřizovat povinně datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám 
(neziskovkám),  které  nebyly  zapsány v obchodním rejstříku,  od  roku  2023 všem,  kteří  budou mít  e-identitu  (všem,  kteří  mají 
elektronické bankovnictví). Podal informace ohledně centrálního stavebního úřadu státu. Od roku 2022 vzniká nový rejstřík – Sbírka  
právních předpisů, do které budou obce povinny zasílat vydané obecně závazné vyhlášky. Do důchodu odchází pan  anonymizováno .
- Mgr.  anonymizováno z dozoru Ministerstva vnitra informovala o povinnosti (důležitosti) vydat do konce roku (do 15.12.2021) 
novou Obecně závaznou vyhlášku týkající se způsobu zpoplatnění odpadového hospodářství. Upozornila na rizika.
- Za MAS Zubří země, o.p.s., podala informace Mgr. anonymizováno a to o čerpání a připravovaných dotačních výzvách v novém 
období. 
-  Ředitelka Koruny Vysočina,  z.s.  podala informace o zpracované výroční zprávě a požádala o spolupráci (finanční podporu) i  
v příštím roce.
- anonymizováno byla předložena nabídka na zapojení obce do projektu Mapa akcí (www.mapaakci.cz), kterou představil na jednání.  
Akce  v obcích  bychom tam museli  vkládat  my.  Cena  za  zapojení  obce  by  činila  1 010,-  Kč  za  měsíc,  12.120,-  Kč  za  rok  – 
neschváleno, nemá pro nás význam.
- Informace ohledně úpravy lyžařských tratí v sezóně 2021/2022
- Důležitým bodem pak byla diskuse ohledně budoucího financování Mikroregionu Novoměstsko.  V současné době má Mikroregion 
Novoměstsko 3 zaměstnance na 0,5 úvazku. V letošním roce končí udržitelnost činnosti CSS a je zapotřebí dokončit projekty z OPZ, 
OPŽP,  MAS,  FV.  Od  příštího  roku  již  nebude  POVV  zpracovávat  NMNM,  obce  si  projekty  budou  muset  řešit  samy  nebo 
prostřednictvím DSO. Na základě jednání Rady Mikroregionu, které proběhlo dne 6.10.2021 byli vypracovány 4 varianty možného  
budoucího financování (inspirováno Mikroregionem Bystřicko - od roku 2021 hradí členský příspěvek 62 Kč na osobu, kde město  
hradí 300.000 Kč, obce 62 Kč/os. + doplatek 5.165 Kč při úvazku 1,5 úvazku + účetní).
Na členské schůzi byla po diskusi, kdy město Nové Město na Moravě nechtělo přistoupit na jednotný členský příspěvek 31,- Kč 
(argumentovali, že město poskytuje prostory pro kancelář zdarma, nepotřebuje pomoc z dotacemi, má na to své lidi), odsouhlasena 
varianta č. 3 – 3 zaměstnanci na 0,5 úvazku, Nové Město příspěvek 300 tis. Kč, ostatní obce 62,- Kč/osobu. Pro naši obec je to  
15 810,- Kč, cca dvojnásobná částka. Máme projednat v zastupitelstvech, aby se dalo schválit v prosinci. 
Návrh usnesení č. 05/21/06a) – Zastupitelstvo obce neschvaluje zapojení do projektu Mapa akcí. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0  se zdržel – schváleno.
Návrh usnesení č. 05/21/06b) – Zastupitelstvo obce schvaluje financování Mikroregionu Novoměstsko 
v dalším roce dle varianty č. 3. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0  se zdržel – schváleno.

7) Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Dlouhé č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství pro rok 2022
Předsedající  informovala  o  změnách  v odpadovém  hospodářství  a  v nastavení  poplatků  za  odpadové 
hospodářství. Navrhuje pokračovat s místním poplatkem. Zastupitelé obdrželi návrh OZV, vzor i metodiku 
k prostudování a také tabulku s náklady na odpadové hospodářství zpracovanou za  1-10/2021 a vývoj od 
roku 2010 – 2021. Předsedající předkládá návrh na zvýšení na 480,- Kč na poplatníka, od příštího roku bude 
zvýšen poplatek na skládce i zdražení služby (zdražení pohonných hmot).  Vyhláška je podobná, jako byla 
v předchozích  letech,  ale  změnil  se  poplatník,  z občana  trvale  hlášeného  k pobytu  se  poplatníkem  stal 
vlastník za osoby přihlášené v domě a za nemovitosti, kde nikdo nebydlí a kde je v katastru byt k bydlení, či 
rekreaci. Částka poplatku se nemusí už zdůvodňovat a může činit až 1200,- Kč na poplatníka. Projektorem  
promítnut návrh. Diskuse….
Návrh usnesení č. 05/21/07 - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce 
Dlouhé č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2022, výše  
poplatku 480,- Kč.  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

8) Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina
Kraj  Vysočina  připravuje  projekt  Digitální  technické  mapy  Kraje  Vysočina.  Záměrem  je  mít  data  
infrastruktury obce na jednom místě (jak pro potřeby obce, tak projektantů, stavebních úřadů apod.). Od  
1.7.2023 budou obce povinny data předávat na ČÚZK v elektronické podobě ze zákona. Obec předá pouze 
data své infrastruktury, u nás vodovodu (příp. kanalizace), ostatní sítě dodají vlastníci. Obec to nebude nic  
stát. Kraj na realizaci bude čerpat dotaci z Evropských fondů. Předsedající navrhla odsouhlasit. 
Návrh usnesení č. 05/21/08 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina. 
Hlasování:  6  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

9) Cenová nabídka na zpracování Pasportu místních komunikací, chodníků, hřbitovů….
Předsedající informovala o obdržené nabídce na zpracování různých pasportů – cenovou nabídku obdrželi  
zastupitelé s materiály. Cena vysoká. Ze zákona bychom měli mít pasport komunikací, dopravního značení, 
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hřbitova.  Na  obci  jsou  z roku 1992,  předsedající  navrhuje  zatím vyčkat  s aktualizací,  něco  připravuje  i 
Sdružení místních samospráv v rámci činnosti pro obce, případně si nechat zpracovat ještě nějakou nabídku. 
Návrh usnesení č. 05/21/09 - Zastupitelstvo obce prozatím neschvaluje využít nabídku na zpracování 
pasportů místních komunikací od firmy Atomicon s.r.o. z Olomouce. 
Hlasování:  6  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

10) Schválení dodatku č. 5 s     VAS a.s. na služby spojené s     provozem vodovodu na roky 2022 – 2024  
Ing. anonymizováno nám zaslal návrh na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o provozování vodovodu, protože 
nám letos končí dodatek č. 4. Je tam navýšení cca o 20.287,- Kč oproti předchozí smlouvě (nárůst odůvodnil  
navýšením cen pohonných hmot – inflace a také o práce spojené s výstavbou nového zdroje vody včetně 
úpravy vody – práce technologa – včetně dílčích účastí na kontrolních dnech v době výstavby a při uvádění 
do provozu. Zastupitelé by chtěli detailnější kalkulaci - vyčíslit službu navíc s dohledem na výstavbě, aby po 
skončení mohlo být o tuto částku sníženo. 
Návrh  usnesení  č.  05/21/10  -  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavření  dodatku  č.  5  s Vodárenskou 
akciovou společností, a.s. na roky 2022-2024.   
Hlasování:  6  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

11) Schválení změny cen u dodavatele plynu Quantum, a.s. od 1.1.2022
Firma Quantum, a.s. – dodavatel plynu – zaslal informace o změně cen od 1.1.2022. Je možné si vybrat mezi  
dvěma ceníky s platností 12 nebo 24 měsíců. Projektorem promítnuty ceníky a propočet na spotřebu plynu 
v kulturním domě dle spotřeby minulého období. Výhodněji vychází při uzavření smlouvy na 2 roky. 
Dále předsedající informovala, že el.en. se podařilo smlouvy uzavřít v září na 2 roky, do 31.12.2023 za velmi 
výhodné ceny proti současným.
Návrh usnesení č. 05/21/11 - Zastupitelstvo obce schvaluje využít nabídky ceníku MUNICIPALITA24 
od firmy Quantum, a.s.   
Hlasování:  6  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

12) Různé 
Hubl Jiří – vyjádřil svůj názor na práci Ing.  anonymizováno, jednou mluví tak, podruhé jinak. Nemá z něho 
dobrý pocit. Jestli by to nechtělo oslovit ještě někoho jiného.  
Hubl Jiří – dotaz, co bylo za problém v lese – doslechl se o problematickém jednání Ing. anonymizováno, p. V 
anonymizováno a  zásahu pana Ing.  anonymizováno  z MěÚ NMNM ohledně  nedovoleného kácení  v lesích  na 
Dlouhém. Předsedající informovala, že byly se starostkou přizvány k jednání, zejména kdy bylo podezření na 
neoprávněnou těžbu v obecním lese – to se nepotvrdilo. Dále se řešilo oprávnění pro Ing. anonymizováno těžit 
dřevo z lesů ve vlastnictví paní Hájkové, do toho jsme nevstupovaly.
Dřevo je  bez souhlasu ukládáno na obecní  skládku nebo na soukromé louky (pozemky),  to  však dělají  
všichni, kteří nyní potřebují těžit lesy napadené kůrovcem. Ničí se obecní cesty, kde dochází k překládání 
dřeva  na  kontejnery.  Řešeno  s panem  anonymizováno  z Bobrové,  který  zajišťuje  práce  a  odvoz  dřeva  u 
některých soukromých vlastníků, zatím bez problému, vždy dohoda. Rozběhla se diskuse nad zásahy lesního 
hospodáře při povolování kácení v soukromých lesích – nevhodné jednání.  
anonymizováno –  upozornil  na  potřebu ořezat  větve  u  stromů (břízy)  podél  cesty  do  Čekánovce,  traktory 
vybočují z cesty a ničí krajnice. Dohodnuto, že zde provede ořez on s anonymizováno . 
Na to navázal, že obdobný problém je i na cestě do Branišova, zejména u p. č. 2142, 2148 – oslovit vlastníky  
a případně nechat ořezat.  

13) Závěr
Předsedající na závěr informovala, že poslední zastupitelstvo je plánováno na 16.12.2021 a poděkovala všem 
za účast.

Zápis byl vyhotoven dne: 17.11.2021

Zapsal: Tulisová Pavlína    ….………………….…………

Ověřovatelé zápisu:       Krejsek Jan ……………………….………..

      Tulis Josef     ……………………………..….
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Hlavatá Jaroslava, starostka obce………………………….
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