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

Č. j. 06/22

Zápis z     1. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2022 - 2024  

konaného dne 24.11. 2022, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (8 z 9), (9 z 9):
Hlavatá Jaroslava, Ing. Hlavatý Josef, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Musilová Ludmila, Petera Roman, Ing. Stupka 
Jaroslav, Tulis Josef – příchod 19.15, Tulisová Pavlína
Omluven: ---       
Hosté:
Přítomní občané: Ing.  anonymizováno  ,  Ing.  anonymizováno  ,  anonymizováno  ,  anonymizováno  , 

anonymizováno .
Ověřovatelé zápisu:    Krejsek Jan, Musilová Ludmila  
Zapisovatel:                Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce a zpráva o činnosti
4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
5. Rozpočtové opatření 6/2022 a 7/2022
6. Finanční dar SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dlouhé
7. Projednání dopisu COOP Velké Meziříčí ohledně smluvního závazku na spolufinancování provozu 

prodejny
8. Návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s Eg.d – přípojky el.en. k nově vzniklým parcelám 

na pozemku p.č. 365
9. Obecní fotovoltaika – první informace
10. Žádost o finanční podporu činnosti Českého svazu včelařů z.s., základní organizace Nové Město na 

Moravě
11. Projednání obdržené nabídky na likvidaci použitých kuchyňských olejů a tuků z domácností
12. Prezentace návrhu rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice velitelem SDH – doplněný bod jednání
13. Různé
14. 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. 11. 2022 do 24. 11. 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.  Místostarostka požádala  o zařazení  bodu před Různé jako bod 12 -  Prezentace 
návrhu rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice velitelem SDH. Doplněný program byl hlasováním schválen. 
Vedením dalšího průběhu schůze pověřila místostarostku obce (dále jen předsedající). 
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Návrh usnesení č. 06/22/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Starostka  navrhla  za  ověřovatele  zápisu  Jana  Krejska  a  Ludmilu  Musilovou.   Oba  jmenovaní  byli  
jednohlasně schváleni.
Návrh  usnesení  č.  06/22/02  –  Zastupitelstvo  obce  určuje  za  ověřovatele  Jana  Krejska  a  Ludmilu 
Musilovou.    
Hlasování: 8  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

19.15 – příchod Josef Tulis

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti 
Podrobný přehled hospodaření obce k 22.11.2022 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  pokračovala  likvidace  kůrovcem  zasažených  stromů,  dokončovali  se  oplocenky, 
vyžinovalo se. Do příštího jara potřeba vyčistit les – těžba probíhala na několika místech. Předsedající se 
dotazovala,  zda  zvládneme brigádně,  nebo  zda  někoho objednat  na  vyvezení.  Jan  Krejsek  nabídl,  že 
sežene kontakt na firmu, co vyváží a likviduje klest (nyní možná i se ziskem pro obec). Diskutovalo se i o  
frézování – kamenitý terén v některých místech. Do konce roku by mělo být dřevo vytěženo a odvezeno.

- VPP ukončení k 30.11.2022 – vybírají dovolenou
- 5.11.2022 proběhl  výlov obecního  rybníka  Halíř  –  dohoda nechat  přes  zimu vypuštěný  (vymrznout), 

možnost  vyvápnit.  Shoda na tom, aby rybník zůstal  v užívání  obce, ale  vymyslet  způsob hospodaření 
(osazení  násadou  a  provádět  výlov  pravidelně).  Nabídnuto  Janu  Krejskovi,  aby  si  vzal  naplánování 
nakládání  s rybníkem  na  starosti.  Jan  Krejsek  –  je  potřeba  vyrobit  na  čep  ocelový  otvírací  vstupní 
pozinkovaný kryt (doposud pouze prkna – vyhnilá), navrhuje zadat kováři Tulisovi. Sdělil, že si myslí, že 
by tam mohlo být nasazeno 250 kaprů…. Návrh, zda nezkusit vybagrovat část sedimentu u čepu, bylo to  
dost zanesené. Zastupitelé osloveni, aby přemýšleli o způsobu provozování rybníka v příštím roce. 

- 6.11.2022 návštěva zastupitelů na kořenové čistírně v Bukově
- 25.10.2022 převzat mulčovač – minulý týden porucha – utržený píst, odvezeno firmou v rámci reklamace. 

V úterý proběhl servis po 50 Mhod na traktoru KIOTI. 
- Bylo zadáno vypracování územní studie na ty tři domy Ing. anonymizováno z Křídel
- Byla podaná žádost o stanovisko k prodloužení vypouštění odpadních vod i pro čerpání podzemních vod 

ze starého vrtu na Povodí Moravy.  
- Předsedající informovala o povinnostech vlastníků infrastruktury ohledně schváleného projektu Digitálně 

technických map, u obce se bude týkat zejména vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, komunikací. 
- Na Krajský úřad 14. 11. 2022 podané vyúčtování dotace na údržbu víceúčelového hřiště
- Ze SFŽP přišlo potvrzení o akceptaci žádosti na výsadbu ovocných stromů na Podvesnicích – realizace  

přes Spolek Natura Verde v příštím roce.
- Předsedající oslovila zastupitele, že mohou podávat návrhy do rozpočtu na příští rok, co udělat …..
- Diskutováno o čase, kdy zhasínat v noci veřejné osvětlení kvůli úspoře el.en. Odsouhlaseno vyzkoušet od 

11 do 4 hod do příští schůze. Hubl dotaz – zda by šlo nechat svítit u prodejny? Předsedající zjistí od pana 
Šrámka. 

Návrh usnesení č. 06/22/03a) - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti.
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

Návrh usnesení č. 06/2203b) – Zastupitelstvo obce rozhodlo o zhasínání veřejného osvětlení v čase od 
11 do 4 hod. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

4)   Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce     
Návrh jednacího řádu zastupitelstva obdrželi zastupitelé e-mailem, upraveno zejména zasílání materiálů e-
mailem. Připomínky nebyly. 
Návrh usnesení č. 06/22/04) – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje jednací řád zastupitelstva obce. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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5) Rozpočtové opatření 6/2022 a 7/2022
Předsedající  seznámila  s rozpočtovým  opatřením  č.  6/2022,  které  schválila  starostka  v rámci  svých 
pravomocí 30.9.2022. Dále předsedající předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2022. Schváleno.
Návrh usnesení č. 06/22/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření 6/2022 schválené 
starostkou obce a schvaluje rozpočtové opatření 7/2022.
Hlasování:   9 pro, 0 proti, 1 se zdržel - schváleno

6)   Finanční dar SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dlouhé  
Předsedající předložila ke schválení finanční dar pro spolek hasičů v Dlouhém na podporu činnosti ve výši 
20 tis. Kč. Jednohlasně schváleno. 
Návrh usnesení  č.  06/22/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí  finančního daru spolku SH 
ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Dlouhé ve výši 20 000,- Kč.
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

7)   Projednání dopisu COOP Velké Meziříčí ohledně smluvního závazku na spolufinancování provozu   
prodejny
Zastupitelé obdrželi dopis od COOPu s požadavkem smluvního závazku úhrady ztráty v příštím a dalších 
letech e-mailem v materiálech. Proběhla diskuse. Prodejna v Dlouhém zatím není ve ztrátě, ale pokud dojde 
k trojnásobnému navýšení nákladů na energie, tak v příštím roce je pravděpodobné, že bude. COOP nemá 
pro příští rok nasmlouvaného dodavatele el.en. Zastupitelům se nelíbí, že nebude COOP nic nutit, aby šetřili  
a  že  si  z obcí  dělají  rukojmí.  Osloveny  byly  i  ostatní  obce.  V rámci  Mikroregionu  Novoměstsko  byla 
iniciována schůzka se zástupci COOP k vysvětlení. Některé obce doplácejí už několik let, např. Mirošov, 
Bohdalec…Shoda na tom, prodejnu v obci udržet, zatím obec doplácela pouze v roce 2020 ztrátu za rok 
2019. Ale je potřeba dát COOPu najevo, že se nám to nelíbí, jsou podnikatelským subjektem, který jako 
celek funguje v zisku. Určitě obec není ochotna platit dopředu 15 000,- Kč měsíčně jako zálohu na budoucí 
ztrátu.  Přiklání se k návrhu číslo I.  Nechat si  poslat  hospodářský výsledek za prodejnu i  zpětně,  doložit 
faktury se spotřebou za 3 roky zpět. Konečné rozhodnutí odloženo na prosinec po jednání na Mikroregionu.
Návrh usnesení č. 06/22/07 – Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit rozhodnutí na příští zastupitelstvo 
po schůzce se zástupci COOP na Mikroregionu Novoměstsko 29. 11. 2022 v NMNM. 
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

8)   Návrh Smlouvy o připojení k     distribuční soustavě s     Eg.d – přípojky el.en. k     nově vzniklým   
parcelám na pozemku p.č. 365
Návrh smlouvy obdrželi  zastupitelé  v materiálech.  Jedná se  o spoluúčast  na  zajištění  el.en.  pro budoucí 
parcely. Předsedající  informovala, jak je přípojka el.en.  naplánovaná, bude muset  dojít  k překopu místní 
komunikace  u  čp.  83.  Jiří  Hubl  –  vhodné  do  výkopu současně  položit  chráničku na  veřejné  osvětlení, 
případně kabelovku. Schváleno.
Návrh usnesení č. 06/22/08 - Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě s Eg.d – přípojky el.en. k nově vzniklým parcelám na pozemku p.č. 365 a pověřuje k podpisu 
místostarostku obce.   
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

9)   Obecní fotovoltaika – první informace  
V polovině listopadu zde byl zástupce firmy all 4 FVE, prohlídka všech míst (OÚ, KD, Vodojem). Souhlas 
EG.D  ohledně  připojení  do  sítě  je  zajištěn  na  všechna  uvedená  odběrná  místa.  Předběžnou  nabídku 
zastupitelé obdrželi e-mailem. Firma se zaměřuje spíše na FVE pro rodinné domy, zjišťuje možnosti pro 
obec. Od 1.1.2023 možnost komunální energetiky, mohla by být FVE pouze na kulturním domě a vyrobená 
energie by mohla být využita na jakékoliv odběrné místo… Petera Roman – zjistit, jak se zvedne pojistka? 
Hubl – co střecha na chlívě, je to padlé, nebude potřeba nejdříve opravit? Zeptat se na virtuální baterku, jaký 
je tam distribuční poplatek??? Předsedající informovala, že je to začátek, že také zjišťuje informace. Nemá 
zatím ani informace ohledně možných dotací. Zastupitelé souhlasí pokračovat s projektem FVE pro obec.  
Návrh usnesení č. 06/22/09 - Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí informace ohledně FVE a 
souhlasí s pokračováním prací a zjištění informace možností čerpání dotací (podmínky) a poplatků 
ohledně dodávání do sítě.  
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Hlasování:  9 pro, 0 proti,  se zdržel – schváleno.

10) Žádost o finanční podporu činnosti Českého svazu včelařů z.s., základní organizace Nové   Město   
na Moravě
Předsedající seznámila s dopisem a žádostí ČSV z Nového Města. Jedná se hlavně o podporu pro kroužky 
mladých včelařů v Bobrové, v Novém Městě na Moravě. Souhlas podporovat v této činnosti mladé. Bylo 
navrhnuto hlasovat o částce 2 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 06/22/10 -  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnou v příštím roce Českému svazu 
včelařů v NMNM finanční dar na činnost 2000,- Kč. Částka bude zapracována do návrhu rozpočtu. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11) Projednání obdržené nabídky na likvidaci použitých kuchyňských olejů a tuků z     domácností  
Předsedající informovala o obdržené nabídce. Obec má již několik let uzavřenou smlouvu s firmou 
Černohlávek. Zatím bez problému. Sice neplatí za odebrané množství, ale při loňském odvozu, který byl 130 
kg nemá cenu řešit. Firma nabízí 1,- Kč za kg tuku. Souhlas.
Návrh usnesení č.  06/22/11 -  Zastupitelstvo obce zamítá nabídku firmy Fritex na likvidaci  jedlých 
olejů a tuků.  
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

12)   Prezentace návrhu rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice velitelem SDH  
Velitel  SDH  Dlouhé  prezentoval  zastupitelům  postupný  vývoj  při  návrhu  (studie)  přestavby  hasičské 
zbrojnice. Pro zahájení prací na projektu pro stavební řízení je potřeba odsouhlasit, jakou variantu zvolit. Po  
prodiskutování  s členskou  základnou  Spolku  SDH  Dlouhé  nechali  dopracovat  čtvrtou  variantu  jako 
konečnou pro předložení zastupitelstvu– přidaly se komíny, ubraly se střešní okna, pisoár. Zvednutá střecha,  
tvar A. Hlavně by to mělo sloužit jako skladiště, nahoře klubovna, ale to by se nyní neřešilo, jen by se do  
budoucna počítalo, že by tam mohla vzniknout plnohodnotná místnost.  Neuvažují,  že by se dělalo něco 
v prvním patře, udělala by se hrubá stavba. Probíhala diskuse. Jan Krejsek – zateplit.  anonymizováno   – 2. 
nejlevnější varianta je zbourat starou část a vystavět ji znovu. Kaštany by se musely skácet. Předsedající –  
když se to zvedne , nebude to moc velký objem budovy na návsi? Požadavek, kdyby mohl projektant vložit  
do fotky, aby bylo vidět, jak budova zapadne do reálu. Jiří Hubl – v zadní části podpěrný sloup střechy – 
v těchto místech je kanalizace – měl by být na podestě u skladu, kvůli střeše musí být.  
Návrh usnesení č. 06/22/12 - Zastupitelstvo obce se seznámilo s vybranou variantou přestavby hasičské 
zbrojnice,  kterou  doporučuje  SDH  Dlouhé.  Připomínky/dotazy  k návrhům  předá  velitel  SDH 
projektantovi.  
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

13) Různé
Předsedající se zeptala, zda jsou nějaké podněty do bodu různé. Žádné podněty tentokrát nebyly.

14) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a ukončila jednání ve 21.45.

Zápis byl vyhotoven dne:  30.11.2022

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

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

      Musilová Ludmila    ……………………………..….
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Hlavatá Jaroslava, starostka obce………………………….
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