Obec Dlouhé, Dlouhé 10, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361
Č. j. 03/22

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 23. 6. 2022, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce
Přítomní členové ZO (8 z 9):
Bureš Luboš, Ing. Jiří Cikryt, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Tulis Josef, Tulis Pavel, Tulisová
Pavlína
Omluven:
Petera Roman
Hosté:
Přítomní občané:
Ing. anonymizováno, anonymizováno
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Cikryt, Jiří Hubl
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

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

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
Schválení účetní závěrky za rok 2021
Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Informace z jednání Mikroregionu Novoměstsko
Rozpočtové opatření 3/2022
Schválení ceníku - pronájmu KD, areálu u KD
Návrh výsadby na Podvesnicích
Stanovení školského obvodu MŠ
Různé
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 16. 6. 2022 do 23. 6. 2022. 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. Nebylo tomu tak. Program byl hlasováním schválen. Vedením dalšího průběhu
schůze pověřila místostarostku obce (dále jen předsedající).
Návrh usnesení č. 03/22/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
2) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu Ing. Jiří Cikryt a Jiří Hubl. Oba jmenovaní byli jednohlasně
schváleni.
Návrh usnesení č. 03/22/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Ing. Jiřího Cikryta a Jiřího
Hubla.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
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3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2021, které účetní zpracovala souhrnně do
závěrečného účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce, a to i v elektronické podobě od 8. 6. 2022 do 23.
6. 2022 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 2021, která je součástí
závěrečného účtu. Krajským auditorem nebyly zjištěny chyby a nedostatky (přezkum proběhl 8.6.2022 na
obecním úřadě v Dlouhém). Zastupitelstvo obce hlasováním jednomyslně schválilo závěrečný účet obce, a to
bez výhrad.
Návrh Usnesení č. 03/22/03 - Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2021 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 2021
Paní účetní seznámila přítomné s předloženou účetní závěrkou obce za rok 2021. 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.
Návrh usnesení č. 03/22/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
5) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Podrobný přehled hospodaření obce k 22.6.2022 byl promítnut projektorem a místostarostka podala bližší
informace. Nikdo nevznesl dotaz k hospodaření. Dále místostarostka podala zprávu o činnosti od minulého
jednání:
-

-

Les – pokračuje se dál v úklidu po větrné smršti na Kamenci – ručně. Nyní odvezeno a zaplaceno 325,25 m3. Budou se
dokončovat oplocenky a bude se muset vyžínat.
Vodovod – 29.5.2022 zjištěna porucha – spínač nízké hladiny vody – prasklé pérko, zároveň nefungovalo zasílání SMSky –
chyba stykače. Po bouřce minulý týden vypadl spínač nočního proudu, čerpalo se pouze na denní tarif.
Akce připojení nového vrtu na vodojem – stavba předána zhotoviteli, probíhají přípravné práce na filtraci pro stávající vrt.
Výkopové práce by měly začít cca v polovině července. Na SFŽP zaslány podklady z výběrového řízení, smlouva a další
požadované dokumenty. Dotace 2 958 901,- Kč by měla být ponechána bez úprav. Celkové náklady včetně přípravných prací
(projektu, posudku, povolení…), dozoru budou téměř 4 mil. Kč.
Traktor – dodání cca kolem 20.7.2022.
Dotace na ozvučovací, osvětlovací techniku a promítací plátno nebyla schválena z důvodu získání malého počtu bodů a
velkého počtu žádostí. Navrhujeme zakoupení aspoň nového velkého plátna z rozpočtu – Vesnický kvíz, promítání
v pergole….Velké cca 150“ úhlopříčka se dá pořídit do 15 tis. Kč. Zastupitelé souhlasí se zakoupením.
Dotace na vyčištění víceúčelového hřiště a opravu branek schválená Krajem Vysočina. Práce byly provedeny v pátek 17.6. a
v pondělí 20.6. firmou Demicar, nyní se chystá oprava bedny na nářadí – plechová střecha, provozní řád, míče a volejbalová
síť.
Nahlášená reklamace horní tůně na Přehrázkách, proběhla schůzka na místě, dohodnuto, že na opravu přijedou koncem srpna.
Z ÚP na VPP od 1.6.2022 přijat anonymizováno, zatím na 4 měsíce, dotace 16.000,- Kč na pracovní místo.
Povodňová komise-nové složení – Hlavatá, Tulisová , anonymizováno nahlášeni do POVISu + členové zastupitelstva
V soutěži Vesnice roku získáno ocenění Diplom – za vzorné vedení kroniky – odměna 20 tis. Kč z Kraje Vysočina.
Přezkum hospodaření 8.6.2022 – viz další bod jednání.

Návrh usnesení č. 03/22/05a) – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 22.6.2022 a
zprávu o činnosti.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
Návrh usnesení č. 03/22/05b) – Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením velkého promítacího plátna.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

6) Informace z jednání Mikroregionu Novoměstsko
- 14. června 2022 proběhlo jednání Mikroregionu – informace k volbám, k hlášení funk. ke střetu zájmů, sbírce právních předpisů.

Stránka 2|4

- Zástupce FIN Servisu podal informace k vývoji cen energií – plyn se zatím ještě neobchoduje. Možná by stálo se přidat k ostatním a
nakupovat el. en. a plyn s nimi. Předsedající má zjistit více informací, co by to obnášelo, kolik obcí je zapojeno….Plyn odhadují až
6x dražší.
Diskuse – zda nezkusit vyřizovat také fotovoltaiku na nějakou budovu. Dotaz, koho oslovit? Dohoda nejdříve oslovit našeho
obchodního zástupce u E.ONu. Bližší informace také podal Ing. Jiří Cikryt.
- Mapa akcí – nabídka na zapojení obcí v Mikroregionu, roční náklady 13 200,- Kč, na Mikroregionu dohodnuto, že pokud se zapojí
Nové Město, kde je akcí nejvíce, tak naše obec je ochotná se projektu zúčastnit. Roční náklady pro celý Mikroregion 13.200,- Kč, tj.
0,67 Kč/obyvatele.
- Na podzim možnost žádat o dotaci na odpady – dohodnuto do žádosti dát kromě vratných kelímků a průmyslové myčky i štěpkovač
(zjistit cenu) a kontejner na BIO odpad (plato). Dále gastro boxy na uskladnění kelímku a dát něco na ztrátovost. Dotace by měla
činit 80 % výdajů.

Návrh usnesení č. 03/22/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání Mikroregionu
Novoměstsko a souhlasí s podáním žádosti do podzimního kola dotací na odpady přes SFŽP.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
7) Rozpočtové opatření 3/2022
Předsedající seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2022. Schváleno bez připomínek.
Návrh usnesení č. 03/22/07 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
8) Schválení ceníku – pronájmu KD, areálu u KD
Z důvodu zvýšeného zájmu o pronájem prostor KD a areálu u KD připravily starostka s místostarostkou
návrh Smlouvy o pronájmu prostor a zařízení kulturního domu v Dlouhém. Návrh smlouvy včetně Inventáře
byl zaslán zastupitelům s pozvánkou k promyšlení. Zastupitelé se shodli, že je zájem pronajímat pouze
místním občanům. Ceník je rozdělen pro občany, pro neziskové organizace a firmy se vztahem k obci.
Smlouva byla doplněna o položku: Zasedací místnost + kuchyňka v budově obecního úřadu. V bodě 2 bylo
doplněno Gril bar + venkovní prostory bez pergoly. Odsouhlaseno, že pergola přednostně patří k hospodě.
Hospoda se bude uzavírat pouze, když se bude jednat o velké akce (svatby, zábavy, oslavy – na nichž se
účastní velká část obyvatel obce). Doplněná smlouva byla jednohlasně schválena.
Návrh usnesení č. 03/22/08 - Zastupitelstvo obce schvaluje upravenou Smlouvu o krátkodobém
pronájmu prostor a zařízení.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
9) Návrh výsadby na Podvesnicích
Předsedající informovala o poslední úpravě projektu zeleně na Podvesnicích. 9. 6. 2022 proběhla osobní
návštěva projektanta, které se zúčastnil i Jiří Cikryt. Návrh výsadby byl předložen zastupitelům. Bylo
odsouhlaseno.
Návrh usnesení č. 03/22/09 - Zastupitelstvo obce Dlouhé souhlasí s předloženým projektem výsadby
zeleně na Podvesnicích a souhlasí s podáním žádosti o dotaci.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, se zdržel – schváleno.
10) Stanovení školského obvodu MŠ
Předsedající informovala, že na Městys Bobrová byl zaslán dopis s žádostí o zařazení obce Dlouhé do
školského obvodu mateřské školy. Dle § 179 odst. 2 školského zákona 561/2004 Sb. je obec povinna zajistit
podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí, tj. dětí, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu. Za tímto účelem obec buď zřídí
mateřskou školu nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem
obcí. Zajištění předškolního vzdělávání lze uskutečnit uzavřením dohody mezi obcemi a vydáním obecně
závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol. Z tohoto důvodu byla městysy
Bobrová zaslaná žádost o uzavření dohody a vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanov školský
obvod, abychom mohli v souladu se zákonem zajistit předškolní vzdělávání dětem z naší obce. Historicky
vždy děti z naší obce navštěvovaly školku v Bobrové, byla pro ně spádovou, proto bychom chtěli tento stav
zachovat a administrativně dát dokumenty do souladu s platnou legislativou. K bodu proběhla krátká
diskuse. V případě potřeby zmínit, že rodiče dětí v minulosti chodili pracovat při její výstavbě.
Zatím se jedná o uzavření smlouvy o vytvoření společného spádového obvodu pro děti MŠ. Na děti
navštěvující ZŠ požadavek ze strany rodičů nemáme, nebyl tedy požadován.
Návrh usnesení č. 03/22/10 - Zastupitelstvo obce má zájem o zařazení do školského obvodu MŠ
Bobrová na základě zaslaného dopisu.
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Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
11) Různé
- Rybník Halíř – v minulém týdnu několik uhynulých rybek, návrh na vylovení v podzimních měsících,
od roku 2010, kdy byl rybník zkolaudován se nelovil. Rybník není pronajat, ale ryby si do něj nasadilo
několik občanů z Dlouhého. Dohodnuto, že organizaci vypuštění a výlovu si vezme na starosti
anonymizováno (je potřeba oslovit i ostatní, kdo si tam ryby dali). Poté vhodné rozhodnout, co
s rybníkem dál, nechat jako obecní, nebo zkusit propachtovat. Nevyřešeno.
- Předsedající informovala o záměru Městyse Bobrová upravit vstup do farního kostela sv. Petra a Pavla
v Bobrové – oprava schodů a vydláždění cesty před kostelem v Bobrové. Probíhá jednání s památkáři, ti
souhlasí s opravou schodů, chodník z kamenných úlomků nepravidelného tvaru, podobné jako na zámku
v Radešíně. Městys žádá o vyjádření, zda je obec ochotna na opravu přispět. Městys Bobrová osloví
všechny obce spadající do farnosti. Zastupitelé jsou ochotni o žádosti jednat. Předpokládaná realizace
2023.
- Předsedající informovala, že obecní posezení bude 1.10.2022.
- Jan Krejsek – navrhuje upravit prostor u COOPu pod lavičkami, je to tam neupravené, ideálně
vydláždit, předsedající sdělila, že pozemek je COOPu, nutno řešit i s nimi. Jinak souhlas všech.
- Zásilkovna – obec zaslala požadavek na umístění Z-Boxu v obci, bylo nám sděleno, že Z-Boxy umisťují
v obcích nad 500 obyvatel. Argumentovali jsme, že v Bobrůvce je, napsali, že se máme zeptat na
podzim.
- Vedoucí prodejny COOP oznámila, že bude od 1. 7. 2022 zkrácená pracovní doba o 2,5 hodiny týdně.
Přesné rozvržení by nám měla zaslat vedoucí prodejny, následně zveřejníme.
- Na závěr vystoupil Bureš Luboš s návrhem odměny starostce a místostarostce za odvedenou práci ve
volebním období. Předsedající informovala, že podle zákona o obcích musí být již v pozvánce bod,
který dopředu informuje, že se na zastupitelstvu budou odměny projednávat. Dotaz, zda bude ještě 1
zastupitelstvo před volbami – ANO. Starostka s místostarostkou nesouhlasili se zařazením do programu.
Zastupitelé si vyžádali hlasování.
Do příštího jednání dát bod odměny pro starostu a místostarostku. 6 Pro, 2 proti
Návrh usnesení č. 03/22/10 - Zastupitelstvo obce rozhodlo do programu příští schůze zařadit
samostatný bod Schválení odměny starostce a místostarostce obce.
Hlasování: 6 pro, 2 proti, 0 se zdržel – schváleno

12) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a ukončila jednání ve 20.45.
Zápis byl vyhotoven dne: 30.6.2022
Zapsal:

Tulisová Pavlína

….………………….…………

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Cikryt Jiří

……………………….………..

Hubl Jiří

……………………………..….

Hlavatá Jaroslava, starostka obce………………………….
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