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

Č. j. 07/22

Zápis z     2. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2022 - 2024   

konaného dne 15. 12. 2022, od 18:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (9 z 9):
Hlavatá Jaroslava, Ing. Hlavatý Josef, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Musilová Ludmila, Petera Roman, Ing. Stupka 
Jaroslav, Tulisová Pavlína
Omluven: ---       
Hosté:
Přítomní občané: Ing.  anonymizováno,  Ing.  anonymizováno,  Ing.  anonymizováno,  anonymizováno, 

anonymizováno,  anonymizováno

Ověřovatelé zápisu:    Petera Roman, Ing. Stupka Jaroslav  
Zapisovatel:                Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce a zpráva o činnosti
4. Informace z jednání Mikroregionu Novoměstsko
5. Rozpočtové opatření 8/2022
6. Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu 2024 – 2028
7. Rozpočtové provizorium na rok 2023
8. Schválení členů inventarizační komise
9. Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

na rok 2023
10. Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2023 – kalkulace
11. Schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve 

dvousložkové formě
12. Smlouva s TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem – schválení dodatku
13. Schválení varianty podpory spolufinancování provozu prodejny COOP Velké Meziříčí 
14. Různé
15. Závěr

1) Zahájení 

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Dlouhé  (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno  v 18.00  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 8. 12. 2022 do 15. 12. 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. 07/22/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Starostka  navrhla  za  ověřovatele  zápisu  Romana  Peteru  a  Ing.  Jaroslava  Stupku.   Oba  jmenovaní  byli 
jednohlasně schváleni.
Návrh  usnesení  č.  07/22/02  –  Zastupitelstvo  obce  určuje  za  ověřovatele  Romana  Peteru  a  Ing. 
Jaroslava Stupku.    
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti 
Podrobný přehled hospodaření obce k 14. 12. 2022 byl promítnut projektorem a místostarostka podala bližší 
informace. Nikdo nevznesl dotaz k hospodaření. Dále místostarostka podala zprávu o činnosti od minulého 
jednání: 
- V obecním lese dokončeny ožiny,  ošlapy a oprava oplocenek.  Zpracovaná žádost  o příspěvek na hospodaření 

v lese. 
- 25.11.2022 proběhl poslední kontrolní den před předáním díla Připojení nového vrtu. Odsouhlaseny vícepráce 

v hodnotě 158 217,13 Kč, které byly provedeny, podepsán dodatek smlouvy o dílo. Nyní bude poslaná poslední 
žádost  o  platbu. Projektant  ve spolupráci  s VAS ZR zpracovává provozní  řád (nutný ke kolaudaci).  S panem 
anonymizováno z Brna  je  řešeno  stanovení  ochranného  pásma.  S geodetem  dohodnuto,  že  v lednu  zpracuje 
Geometrické plány pro odkup pozemku kolem nového vrtu a pro věcná břemena, včetně podkladů pro stanovení 
ochranných pásem. Podařilo se nainstalovat anténu na příjem internetu. Zprovozněn modul pro sledování displeje 
na počítači na OÚ a u pana anonymizováno, tomu chodí i SMSky v případě poruchy. 
30.11.2022 bylo předání stavby. Příprava pro kolaudaci. 

- 12.12.2022 proběhla na obci Veřejnosprávní kontrola od Úřadu práce na VPP (anonymizováno) – bez pochybení
- Podaná žádost o prodloužení vypouštění odpadních vod – stanovisko Povodí Moravy souhlasí s  prodloužením o 5 

let za podmínek: 
- platnosti povolení: na dobu max. do 31.12.2027
- změny kontroly vypouštěného množství OV: cejchovanou nádobou na výusti, neboť
v souladu se současně platnou legislativou jsou znečištěné dešťové vody vodami odpadními,
vodoměry neměřenými.
- podmínky zpracování min. stupně DUR (+DSP) pro odkanalizování obce v souladu s PRVK, a to do termínu 
31.12.2025.

- Od 1.12.2022 zhasínání veřejného osvětlení – zastupitelé jsou pro ponechat jak dohodnuto od 11.15-4.00 ráno
- Rybník  Halíř  –  odsouhlaseno  vybagrovat  svépomocí,  ústní  souhlasy  od  anonymizováno a  anonymizováno 

s uložením zeminy máme. 
Návrh usnesení č. 07/22/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření obce a zprávu o 
činnosti.
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

4)   Informace z     jednání Mikroregionu Novoměstsko     
Dne 6.12.2022 proběhla členská schůze Mikroregionu Novoměstsko:
- Po komunálních volbách muselo být zvoleno nové vedení. Předseda zůstal p. anonymizováno, místopředseda také 
zůstal p. anonymizováno. Zvolena rada Mikroregionu – Pavlína Tulisová byla zvolena do rady Mikroregionu.
- Schválen rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtové opatření, inventarizační komise, ceník služeb.
- Členské příspěvky zvýšeny o 0,5 Kč na obyvatele.. 
- Informace z MAS Zubří země  o novém plánovacím období, žádosti nejdříve na podzim 2023. Zbytek peněz by mohl 
být vyčerpán Mikroregiony Novoměstsko a Bystřicko na zařízení, které by sloužilo všem obcím (návrh byl mobilní 
pódium, skákací hrad-projekt cca za 250 tis. Kč.)  
- Schvalovány smlouvy na najíždění lyžařských tratí. Nejdražší je Sport. Klub NMNM – 260,- Kč/km. Ostatní 165 -
180,- Kč/km.
- Ing. anonymizováno informovala ohledně Sbírky právních předpisů a schvalování OZV vyhlášek na konci roku. 
- Pochvala ohledně Střetu zájmu, že mají všechny obce v ORP podáno. 
- Připravovaná dotace na odpadové hospodářství (my žádáme velký kontejner, kontejner plato, kontejner na drobné 
kovy, štěpkovač, kompostéry – 20 ks, průmyslová myčka, kelímky a štamprlata, kontejner na drobné kovy (plechovice).
Návrh usnesení č. 07/22/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání Mikroregionu 
Novoměstsko.  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

5) Rozpočtové opatření 8/2022
Předsedající předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2022. Schváleno.
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Návrh usnesení č. 08/22/05 – Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření 8/2022 a pověřuje starostku 
k provedení posledního rozpočtového opatření.
Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

6)   Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2028  
Paní Tulisová seznámila zastupitelstvo s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2024 – 
2028.  Návrh  byl  zveřejněn  na  úřední  desce  obce  29.  11.  2022.  Po  krátké  diskusi  schváleno  všemi 
přítomnými. 
Návrh usnesení č. 07/22/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 
2024 - 2028.   
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

7)   Rozpočtové provizorium na rok 2023  
Předsedající  seznámila  s návrhem  rozpočtového  provizoria  na  rok  2023,  do  doby,  než  bude  schválen 
rozpočet obce (předpokládá se v únoru 2023). Schváleno všemi přítomnými bez připomínek.   
Návrh usnesení  č.  07/22/07 – Zastupitelstvo obce  schvaluje  Pravidla rozpočtového provizoria obce 
Dlouhé na rok 2023 v předloženém znění.   
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

8)   Schválení členů inventarizační komise  
Předsedající navrhla členy inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce za rok 2022 a to ve složení 
Musilová Ludmila (předseda), Hlavatá Jaroslava (starostka), Ing. Hlavatý Josef (člen), Ing. Stupka Jaroslav 
(člen),  Tulisová  Pavlína  (místostarostka  a  účetní).  Do  inventarizační  komise  navrhnuti  noví  členové 
zastupitelstva, aby se mohli seznámit s majetkem obce. Dohodnuto, že komise může pracovat ve tříčlenném 
složení na dílčích inventurách. Schváleno. 
Návrh usnesení  č.  07/22/08  -  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  členy inventarizační  komise  ve  složení 
Musilová Ludmila, Hlavatá Jaroslava, Ing. Hlavatý Josef, Ing. Stupka Jaroslav, Tulisová Pavlína. Na 
dílčích inventurách může komise pracovat v tříčlenném složení. 
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

9)   Schválení Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového   
hospodářství na rok 2023
Předsedající informovala o nákladech na odpadové hospodaření ke konci roku. Zastupitelé měli k dispozici 
přehled  nákladů  dle  jednotlivých  druhů  odpadů  za  cca  10  let  zpět.  Předloženo  ke  schválení  navýšení  
místního  poplatku  na  500,-  Kč  vzhledem  ke  zvyšujícím  se  nákladům.  Proběhla  diskuse  ohledně  výše 
poplatku - nárůst u Technických služeb bude o 15 %. Zastupitelé se shodli hlasovat o částce 550,- Kč, což je 
navýšení o 15 % oproti letošku. Hlasováním schváleno. 
Návrh  usnesení  č.  07/22/09  -  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  schvaluje  Obecně  závaznou  vyhlášku  o 
místním poplatku se stanovenou výší poplatku 550,- Kč na poplatníka. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti,  0 se zdržel – schváleno.

10)    Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2023 – kalkulace  
Zastupitelé v materiálech obdrželi kalkulaci vodného a stočného na rok 2023. Dle kalkulace vychází cena na  
59,83 Kč za m3. V příštím roce opětovný nárůst  cen za služby, energie. Letos obec investovala nemalé  
finanční  prostředky na připojení  nového vrtu (cca 1 300 tis.  Kč).  Stále jsme obec s velmi nízkou cenou 
vodného. Po diskusi bylo rozhodnuto, že se bude hlasovat o částce 30,- Kč/m3 a paušální roční částce 220,- 
Kč na odběrné místo (vodoměr), protože i  náklady na výměnu vodoměrů rostou a paušál se od začátku 
fungování obecního vodovodu nezvedal. 
Dále předsedající předložila návrh na zavedení paušálního poplatku za připojení nemovitosti na jednotnou 
kanalizaci (stočného), protože téměř celá obec je na kanalizaci 
napojena, a to buď přepady ze septiků, nebo dešťovými vodami. Aby si obec mohla u výdajů souvisejících s 
odpadními  vodami  (rozbory,  projekty,  deratizace,  opravy,…)  uplatnit  DPH  na  vstupu,  musí  mít  z  této 
činnosti také příjem. Pro rok 2023 byl schválen symbolický poplatek 110,- Kč včetně DPH na připojenou 
nemovitost. Zastupitelé souhlasili.   
Vodné 30,- Kč + paušál 220,- Kč, stočné 110,- Kč na přípojku včetně 10 % DPH. Jednotlivcům, kteří by byli  
v tíživé finanční situaci je možno pomoci.
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Návrh usnesení č. 07/22/10 -  Zastupitelstvo obce schvaluje ceník vodného a stočného pro rok 2023 – 
vodné  30,-  Kč/m3  +  220,-  Kč  na  odběrné  místo  (vodoměr),  stočné  paušální  roční  poplatek  na 
nemovitost připojenou na jednotnou kanalizaci 110,- Kč. Ceny jsou včetně DPH 10%.  
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11)   Schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve   
dvousložkové formě
Předsedající  informovala,  že  pro  systém  vybírání  vodného  ve  dvousložkové  formě,  je  potřeba,  aby 
zastupitelstvo  přijalo/schválilo  Obecně  závaznou  vyhlášku,  která  toto  definuje.  Zastupitelé  schválili  
jednohlasně.
Návrh  usnesení  č.  07/22/11  -  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  Obecně  závaznou vyhlášku,  kterou  se 
stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě.   
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

12)   Smlouva s     TS města, a.s. Bystřice nad Pernštejnem – schválení dodatku  
Předsedající seznámila zastupitele se zaslaným dodatkem – přílohou č. 14 Smlouvy o dílo č. 10/2010 na  
zajištění služeb svozu komunálního a tříděného odpadu firmou TS města, a.s. Technické služby zvyšují ceny 
o 15 % dle  vyjádření  pana ředitele,  skládkovné na Bukově se  zvyšuje  o 200,-  Kč za  tunu odpadu.  Se 
zvýšením cen jsme počítali. Diskutováno o nastavení svážení, zda i přes zimu nesnížit svoz 1x za 14 dní,  
jako v létě, ale většina zastupitelů nebyla pro.
Návrh usnesení č. 07/22/12 -  Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Přílohy č. 14 Smlouvy o dílo č. 
10/2010.   
Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

13) Schválení varianty podpory spolufinancování provozu prodejny COOP Velké Meziříčí 
Předsedající informovala o schůzce dotčených obcí Mikroregionu Novoměstsko se zástupci COOP Velké 
Meziříčí dne 29.11.2022, kde jsme hledali řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny strany. Jednání 
bohužel nepřineslo téměř žádný výsledek. COOP si trvá na tom, že pokud s nimi obce neuzavřou smlouvy na 
úhradu ztráty, tak prodejny uzavřou. Dnes bylo na Krajském úřadě v Jihlavě naplánované s paní náměstkyní 
anonymizováno jednání  ohledně možného řešení,  ale z důvodu nemoci se dohodlo,  že kraj  svolá schůzku 
3.1.2023  se  zástupci  obcí  i  COOPu.  Proběhla  diskuse  mezi  zastupiteli,  jak  ohledně  předkládaných 
vyúčtování, budoucí spotřeby energií atd. Závěr zněl, že obec má zájem o zachování prodejny COOP v obci, 
jsme spokojeni s prací prodavačky, které se daří udržovat prodejnu v mírném zisku, ale uvidíme, co udělají 
v příštím roce energie. Smlouva se dá vypovědět 3 měsíce předem. Dohodnuto vyčkat do jednání s Krajským 
úřadem, ale pokud bude bez jasného řešení, uzavřít smlouvu dle Varianty I s  doplněním, že COOP bude 
předkládat obci podrobné vyúčtování za 1., 2., a 3.Q a pak k 31.10., 30.11. a 31.12. daného roku, včetně 
předložení  fakturace  za  zaplacené  energie.  Uvidíme  za  rok.  Co  mezisklad,  výše  marže.  Další  
zastupitelstvo je naplánované na konec února, ale pokud bude potřeba bude svoláno dříve.  
Návrh usnesení  č.  07/22/13  – Zastupitelstvo  obce rozhodlo vyčkat  do jednání  s Krajským úřadem 
3.1.2023, ale pokud bude bez jasného řešení, uzavřít smlouvu dle Varianty I s doplněním do smlouvy, 
že COOP bude předkládat obci podrobné vyúčtování za 1., 2., a 3.Q a pak k 31.10., 30.11. a 31.12. daného 
roku, včetně předložení fakturace za zaplacené energie.
Hlasování:  6 pro, 3 proti, 0 se zdržel – schváleno.

14) Různé
Krejsek Jan – je potřeba přes zimu prořezat kolem cest (návrh na koupi pily na tyči)

15) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a ukončila jednání ve 20.00.

Zápis byl vyhotoven dne:  21.12.2022

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

Ověřovatelé zápisu:       Petera Roman ……………………….………..
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      Ing. Stupka Jaroslav    ……………………………..….

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