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

Č. j. 02/22

Zápis z     21. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 12. 5. 2022, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

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

Ověřovatelé zápisu:    Tulis Josef, Krejsek Jan
Zapisovatel:                Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce k 30.4.2022 a zpráva o činnosti
4. Rozpočtové opatření 1/2022 a 2/2022
5. Připojení nového vrtu – informace po výběrovém řízení, autorský a technický dozor
6. Vymezení zastavěného území obce – informace z veřejného projednávání
7. Výsadba zeleně na Podvesnicích
8. Žádost o prodloužení pachtu – Rybník Polňák – zveřejněn záměr 1/2022 
9. Koupě pozemku
10. Pořízení nové turistické mapy na náves 
11. Žádost o finanční dar – Zdravotní klaun, o.p.s.
12. Žádost o spolupráci – Infoboxy – Asociace Záchranný kruh
13. Žádost o projednání – letní kino
14. Různé
15. 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 4. 5. 2022 do 12. 5. 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. 02/22/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu Jana Krejska a Josefa Tulise. Oba jmenovaní byli jednohlasně  
schváleni.
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Návrh usnesení č. 02/22/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Jana Krejska a Josefa Tulise. 
Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Hospodaření obce k     30. 4. 2022 a zpráva o činnosti  
Podrobný přehled hospodaření obce k 30.4.2022 byl promítnut projektorem a místostarostka podala bližší 
informace. Nikdo nevznesl dotaz k hospodaření. Dále místostarostka podala zprávu o činnosti od minulého 
jednání: 
- Les – v dnešních dnech se dokončují výsadby na pasekách pod Polňákem a na Kříštici u kočičích hlav. Na Kříštici byl pozván 

traktor na stahování klestu, který už zůstane v lese (nepodařilo se vyklidit vše). Po větrné smršti 17.2.2022 padlo hodně stromů, 
k tomu  kůrovec  –  k odvozu  bude  odhadem cca  400  m3.  Dřevo nachystáno  na  odvoz.  Musí  se  dokončit  oplocení.  Bylo 
odsouhlaseno  zakoupení  křovinořezu  na  ožin  v lese,  starý  je  poruchový,  nákup  zajistí  dle  svého výběru  pracovník  obce 
anonymizováno

- 10.3.2022 proběhl v naší obci seminář MAS Zubří země k pozemkovým úpravám
- 21.3.2022 proběhlo  setkání  s občany za  účasti  p.  Hluštíka  z VÚT Brno,  pod  kterým bude  anonymizováno zpracovávat 

diplomovou práci na téma: Dopracování Studie variantních řešení odkanalizování obce. Ing. anonymizováno seznámil občany 
s možnostmi a legislativou. Zároveň popsal zhruba jednotlivá možná řešení včetně finančního hrubého odhadu. Na schůzku 
navázala  anonymizováno  ,  připravila pro občany dotazník,  abychom věděli,  kde jsou jednotlivé nemovitosti  připojeni na  
jednotnou kanalizaci, který byl předán v polovině dubna do poštovních schránek. Některé se už vrátily vyplněné. 

- v rámci poslední výzvy v tomto programovacím období byla podaná žádost přes MAS Zubří země na Ozvučovací a osvětlovací 
techniku  a  promítací  plátno  pro  KD.  Koncem  května  bychom  měli  vědět,  zda  je  doporučeno  na  SZIF  ke  schválení.  
Rozpočtované náklady 290 000- Kč, z toho by mohla být 80 % dotace 239 669,- Kč. 

- Podaná žádost na sportoviště – údržbu plochy, opravy bedny… dle materiálu pro Krajské zastupitelstvo byla schválená, takže  
se bude realizovat.

- Nahlášená reklamace horní tůně na Přehrázkách, v příštím týdnu přijede stavbyvedoucí na domluvu
- Z ÚP na VPP přijatá paní anonymizováno na 30 hodin týdně, dotace 15 tis. Kč na prac.místo, zatím pouze do 8/2022. Pana 

anonymizováno  nedali, možná od 1.6.2022, je to nejisté, žádost aktualizována.
- Připravena hrací karta pro regionální hru „Jak dobře to u nás znáš“. Byla předložena zastupitelům, kteří provedli malou úpravu 

u otázky č. 3. Cena by se proti nabídce neměla zvýšit cca 520,- Kč/ks. Předsedající navrhuje koupit o 10 ks více pro rozdání 
jako věcné dary. Schváleno. Celkem bude zakoupeno 20 ks. 

- Místostarostka informovala, že hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku navštíví obec 18. 5. 2022 mezi 8 – 10 hod. Dne 19. 
5. 2022 pak proběhne vyhlášení v obci Sobíňov v 16 hod.   

- Přezkum hospodaření bude 8.6.2022, příští schůze 23. 6. 2022. 
Návrh usnesení  č.  02/22/03  –  Zastupitelstvo  obce  bere  na vědomí  hospodaření  obce  k 30.4.2022 a 
zprávu o činnosti a schvaluje objednání 20 ks regionálních her Jak dobře to u nás znáš?
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

4) Rozpočtové opatření 1/2022 a 2/2022
Místostarostka informovala o provedeném rozpočtovém opatření č. 1/2022 schváleného starostkou (pouze 
vyrovnávací  cena kůrovcového dřeva v roce 2022 a přesun položek).  Zastupitelé  vzali  na vědomí.  Dále 
seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2022. Schváleno bez připomínek. 
Návrh usnesení  č.  02/22/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření  č.  1/2022 a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

5) Připojení nového vrtu – informace po výběrovém řízení, autorský a technický dozor
10. 3. 2022 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele. Výzva byla zveřejněná na profilu zadavatele a  
zaslaná poštou 11 vybraným firmám. Vzhledem k dotazům k projektu byl 2x prodloužen termín pro podání 
nabídek. Otevírání obálek a hodnocení proběhlo 19.4.2022 (komise ve složení anonymizováno, anonymizováno, 
anonymizováno,  anonymizováno,  anonymizováno).  Obdrženo 6 nabídek.  S nejnižší  cenou byla vybraná firma 
VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. s nabídkou bez DPH 3 687 605,- Kč (pro informaci nejdražší nabídka 
byla od firmy Vodní zdroje, a.s. s cenou 4 632 125,52 Kč). S vybranou firmou byla uzavřená smlouva o dílo 
28.4.2022. Předsedající informovala o předpokládaném harmonogramu prací.
Místostarostka  předložila  ke  schválení  technického  dozoru  stavby  firmu  VAS ZR,  a.s.,  firma  zajišťuje 
provoz vodovodu,  dohlédne si,  aby práce byly dobře odvedeny.  Cenová nabídka 65 000,-  Kč bez DPH. 
Podařila se domluvit sleva oproti původní nabídce.
Autorský dozor  navrhuje  předsedající  uzavřít  s projektantem Ing.  anonymizováno– firma Vodní  projekty, 
s.r.o.,  který  zpracovával  projekt.  Dle  zaslané  nabídky.  27 000,-  Kč  bez  DPH  +  1500,-  Kč/měsíc  za 
telefonické a emailové konzultace.  
Návrh  usnesení  č.  02/22/05  –  Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  výsledek  výběrového  řízení  a 
uzavření smlouvy s firmou VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o.
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Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

Návrh usnesení č. 02/22/05a) – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu na výkon technického 
dozoru s firmou VAS Žďár nad Sázavou, a.s. dle zaslaného návrhu smlouvy. 
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh usnesení č. 02/22/05b) – Zastupitelstvo obce schvaluje pro výkon autorského dozoru stavby Ing.  
anonymizováno – firma Vodní projekty, s.r.o., dle zaslané cenové nabídky.  
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

6) Vymezení zastavěného území obce
Předsedající podala informace z veřejného projednávání, které proběhlo s občany 21.4. v zasedací místnosti 
OÚ,  připomínky je možné podávat  na MěÚ NMNM do 16.5.  Vymezení  zastavěného území  zpracovává 
odbor územního plánování na žádost obce, ale na připomínky obce, kde by chtěla mít zastavěné území není 
brán  zřetel.  MěÚ  zpracuje,  zastupitelstvo  nemá  moc  velký  prostor  pro  připomínky,  musí  buď 
schválit/neschválit,  může připomínkovat,  ale jak jsme se dozvěděli,  tak bez většího úspěchu na zařazení  
některých  pozemků  do  zastavěného  území.  Vymezení  zastavěného  území  se  vydává  Opatřením obecné 
povahy, který podepisuje starosta a místostarosta (vypadá to pak tak, že to tak obec rozhodla) a ne úředník  
z MěÚ, který ho vymezil. Na druhou stranu je lepší dostat do zastavěného území alespoň nějaké pozemky, 
než ho ponechat ve stávajícím stavu z roku 1966. Může se stavět aspoň někde. 
Na veřejném projednávání proběhl od občanů i podnět, jestli nezahájit práce na zpracování územního plánu 
obce. Je to k diskusi. Určitě by to bylo cca na 5 let práce a není jisté, jestli by to přineslo možnost nové 
výstavby. Přesto k tomuto tématu byla otevřená diskuse a zastupitelé vyzvání, aby o tom přemýšleli.
Návrh usnesení č.  02/22/06 – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí informace ze zpracování 
vymezení zastavěného území obce a o proběhlém veřejném projednávání. 
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

7) Výsadba zeleně na Podvesnicích
Obec byla oslovena spolkem NATURA VERDE s možností čerpání dotace na výsadbu zeleně s dotací 100 
% z MŽP. Materiály byly zastupitelům zaslány. Dnes přišel první návrh k diskusi. Určitě bude muset dojít 
k úpravám, nejsou tam zakresleny stávající stromy (pamětní lípy apod.). Projektant to dělal od stolu, podle 
fotek. Zastupitelé jsou pro a volili by stromy s plody pro jídlo (ne jen třešeň ptačí). Aby druhy byly různé – 
rannější, pozdnější. Jablka, hrušky, pokud by to šlo. Také by nemusela být osázená jen mez, ale i plocha na 
Podvesnicích (diskutováno o údržbě pod stromy, sečení, následná péče). Roman Petera zmínil, že údržba 
tolika  stromů  bude  také  něco  stát  (zastřihování  apod.).  Dohodnuto  kontaktovat  projektanta  k osobní 
návštěvě, Ing. Cikryt je ochotný se schůzky zúčastnit. 
Návrh usnesení  č.  02/22/07 -  Zastupitelstvo obce Dlouhé  schvaluje  podat  žádost  o  výsadbu zeleně 
z projektu MŽP na základě iniciativy „Sázíme budoucnost“ Ministerstva životního prostředí. 
Hlasování:  8 pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno

8) Žádost o prodloužení pachtu – Rybník Polňák
K 31.10.2022 končí smlouva s panem anonymizováno. Podal si žádost o prodloužení o dalších 5 let. 
Myslím, že jsme všichni spokojení, jak se o rybník stará a navrhujeme se starostkou prodloužit za stávajících  
podmínek o dalších 5 let. Roční částka je 12 000,- Kč, i ta se nám jeví jako velice nadstandartní, nezvyšovaly 
bychom. 
Návrh usnesení č. 02/22/08 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužit stávající pachtovní smlouvu na 
rybník Polňák o 5 let s panem anonymizováno za částku 12 000,- Kč ročně.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

9) Koupě pozemku
Předsedající seznámila zastupitele s ochotou pana anonymizováno prodat pozemek p.č. 365 o výměře 2946 m2 
(orná půda),  pozemek za jeho  zahradou.  Již  v minulosti  se  opakovaně řešila  možnost  odkupu nějakého 
pozemku  pro  výstavbu  rodinných  domů,  aby  nám  mladí  lidé  neutíkali  z obce.  Předsedající  sdělila,  že 
zjišťovala u sousedních obcí, jak se pohybují výkupní ceny pozemků pro budoucí výstavbu (dotaz byl do 
Nové Vsi, Radešínské Svratky, Bohdalce, Blažkova, Křídel, Bobrové…). Ceny se pohybují cca od 100 Kč 
do 150 Kč, v některých případech i vyšší. Pozemek je již v zastavěném území, takže bude možnost na něm 
stavět v nejbližší době. Výhodná lokalita na připojení sítí, blízko u místní komunikace. Předsedající navrhuje 
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následně oslovit projektanta, který by navrhl rozdělení parcely tak, aby byla zajištěná přístupnost, případně  
vyřešit  celou lokalitu u spojovací  cesty zastavovací  studií.  Na pozemku by mohly vzniknout 3 stavební 
parcely. Zastupitelé se shodli, že pokud je ochotný prodat a souhlasí s částkou 150,- Kč/m2, tak není o čem 
diskutovat. Pozemky pro stavbu potřebujeme. Pan anonymizováno vyjádřil na schůzi svůj souhlas s prodejem. 
Hlasováním byl schválen výkup pozemku s tím, že náklady spojené s výkupem uhradí obec jako kupující. 
Návrh usnesení  č.  02/22/09 -  Zastupitelstvo obce Dlouhé  schvaluje  odkup pozemku p.č.  365 v k.ú. 
Dlouhé na Moravě od anonymizováno, Dlouhé 81 za cenu 150,- Kč/m2 a uhradí veškeré náklady spojené 
s uzavřením smlouvy. 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno.

10) Pořízení nové turistické mapy na náves 
Řešeno již  loni,  kdy jsme chtěli  pořídit,  ale  firma nechtěla  vyrobit  bez toho,  aniž  bychom vzali  50 ks 
skládaných map. Cena tohoto balíčku byla loni 14850,- Kč bez DPH (17 969,- Kč včetně DPH). Před rokem  
byla cena samostatné mapy 9990,- Kč bez DPH (12 089,- Kč včetně DPH), ale dle jejich vyjádření se nedala 
objednat samostatně bez těch map (viz letáček v příloze, který jsme měli loni, kdy jsme se rozhodovali).  
Nyní nabízí za 11990,- Kč bez DPH ( 14 508,- Kč včetně DPH). Je to cca o 2 400,- Kč více oproti loňsku bez 
letáčků, ale zase o cca 3 461,- Kč levnější, než kdybychom pořizovali loni i s  mapami. Zastupitelé souhlasí 
s pořízením turistické mapy do stojanu na návsi (výměna za vybledlou mapu Mikroregionu). 
Návrh usnesení č. 02/22/10 - Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení turistické mapy.  
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno.

11) Žádost o finanční dar – Zdravotní klaun, o.p.s.
Obec obdržela žádost o finanční dar od organizace Zdravotní klaun, o.p.s., zastupitelé obdrželi s  materiály. 
Předsedající  zjišťovala,  zda  zdravotní  klaun jezdí  do  nemocnice  v Novém Městě  na  Moravě.  Tiskovou 
mluvčí bylo sděleno, že nejezdí, dětské oddělení mívá zpravidla krátkodobé pobyty, ale nemocnice měla  
zájem o návštěvy na ODN, ale organizace sdělila, že jejich prioritou zůstávají děti. 
Návrh usnesení č. 02/22/11 - Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční dar na činnost pro organizaci  
Zdravotní klaun, o.p.s.    
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

12)   Žádost o spolupráci – Infoboxy – Asociace Záchranný kruh  
Obec obdržela žádost o spolupráci při  zajištění informovanosti  a vzdělávání obyvatel v oblasti  prevence  
všeobecných  rizik,  mimořádných  událostí,  bezpečnosti  v  dopravě,  rizik  požárů  a  dalších.  Jedná  se  o 
informační bezpečnostní systém, který po umístění na Vaše webové stránky zobrazuje odborné články na  
různá témata z výše zmíněných oblastí a v neposlední řadě také aktuální výstrahy ČHMÚ v kraji. Bližší info 
obdrželi  zastupitelé  e-mailem.  Cena  se  pohybuje  mezi  500  –  1500,-  Kč  za  rok,  podle  velikosti  obce. 
Zastupitelé se shodli, že nabídku na tento produkt nevyužijí.
Návrh  usnesení  č.  02/22/12  -  Zastupitelstvo  obce  neschvaluje  pořízení  Infoboxů  od  Asociace 
Záchranný kruh na webové stránky obce. 
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

13)   Žádost o projednání – letní kino  
Obec obdržela žádost o projednání možnosti konání kulturní akce – produkce letního kina v naší obci. Letos 
je  žádost  od  Letního  Putovního  kina  (Ing.  anonymizováno z Opočnice).  Nabídku  obdrželi  zastupitelé  e-
mailem. Zastupitelé se shodli, že nabídku nevyužijí.  
Návrh usnesení č.  02/22/13 – Zastupitelé obce neschvaluje žádost Ing.  anonymizováno na Letní kino 
v Dlouhém.   
Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

14) Různé
- Přihlásili jsme obec do soutěže vesnice roku a přestavbu obecního úřadu do dobrovolné kategorie Zlatá 

cihla…, termín návštěvy krajské komise bude již 18. května. Scénář je připravený, budeme rádi, když 
nás podpoří co nejvíce občanů a my si to užijeme.

- S žádostí  o dotaci na vyčištění plochy víceúčelového hřiště a opravy branek jsme uspěli,  byly jsme 
v materiálech pro schválení v programu zastupitelstva Kraje Vysočina, který se konal 10.5.2022
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- Na stránkách obce, na úřední desce, je zveřejněná metodika pro tvoření kandidátních listin pro volby do 
zastupitelstva obce,  kterou jsme obdrželi  z Kraje  Vysočina,  budeme rádi,  když informaci  využijete, 
můžete  šířit  dál  a  připravovat  kandidátky,  termín  pro  registraci  je  nejpozději  do  16.7.2022,  Volby 
proběhnou 23. a 24. září 2022.

- Tulis Josef vznesl připomínku, že cesta k vodojemu před křižovatkou do Čekánovce je hodně rozbitá, 
jestli  by nechtělo opravit  ještě ten horní  úsek. Nyní tam jezdí  klaďáky,  těžká zemědělská technika.  
Předsedající sdělila, že o tom ví, vzniklo to tam vytékáním vody na cestu, nyní je tam struha. Pokud by 
někde blízko dělal COLAS, mohli bychom je oslovit, ale bude se tam ještě letos hodně jezdit i vzhledem 
k budování přivaděče z nového vrtu do vodojemu. Kousek dál na cestě do Čekánovce za křižovatkou je 
také díra, asi se tam v zimě někdo hrabal a prohrábl se až přes stříkanou na kamen. Bohužel těžko 
zjistíme, kdo to byl, ale bylo to v době, kdy se tam těžilo.  

17) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a ukončila jednání ve 20.45.

Zápis byl vyhotoven dne: 19.5.2022

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

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

      Tulis Josef     ……………………………..….

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

S t r á n k a  5 | 5


