
 Obec Dlouhé, Dlouhé 72, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361

Č. j. 01/20

Zápis z     9. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 27. 2. 2020, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (8 z 9), (9 z 9):
anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno ,  
anonymizováno (příchod 19.23), anonymizováno , anonymizováno 
Omluven: ---
Přítomní občané: 5  občanů  (anonymizováno,  anonymizováno,  anonymizováno,  anonymizováno,  
anonymizováno )
Ověřovatelé zápisu: anonymizováno , anonymizováno 
Zapisovatel: anonymizováno 

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce a zpráva o činnosti
4. Rozpočtové opatření 6/2019 – na vědomí
5. Schválení rozpočtu na rok 2020
6. Pravomoc pro starostku k rozpočtovým opatřením
7. Finanční dary organizacím v roce 2020: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro 

zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava, Linka bezpečí
8. Směrnice k finanční kontrole – schválení
9. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
10. Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení a schválení
11. Změna cen druhotných surovin od 1.1.2020
12. Nakládání s odpadními vodami – informace k zahájení prací na analýze
13. Přístavba kulturního domu – informace
14. Stavební úpravy hasičské zbrojnice – informace
15. Obnova zeleně na návsi – příprava výběrového řízení na dodavatele
16. Změna sídla obecního úřadu a knihovny
17. Žádost o odkup lesních pozemků
18. Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
19. Schválení zveřejnění záměru na směnu pozemků
20. Žádost o úpravu obecní cesty k nemovitosti
21. Různé
22. Závěr

1) Zahájení 

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Dlouhé  (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno  v 19.00  hodin 
starostkou obce anonymizováno , 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 20. 2. 2020 do   27. 2. 2020. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, všichni přijetí  
potvrdili. Zastupitelstvo je usnášení schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.
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19.15 - odešel anonymizováno  (telefon)
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 další průběhu schůze  
pověřila místostarostku obce (dále jen předsedající). 
Návrh usnesení č. 01/20/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Předsedající  navrhla  za  ověřovatele  zápisu  anonymizováno  a  anonymizováno .  Oba  jmenovaní  byli 
jednohlasně schváleni.
Návrh usnesení  č.  01/20/02  –  Zastupitelstvo  obce  určuje  za  ověřovatele  zápisu anonymizováno   a 
anonymizováno .  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Stručnou zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti od minulého jednání zastupitelstva podala místostarostka 
obce (promítnuto projektorem).
- Proběhla brigáda na štípání dřeva 21.12. a 23.12.2019 na topení v KD, 15.2.2020 na likvidaci dřeva pod Polňákem a 
na Kříštici úklid větví. Máme přislíbenou dotaci z Kraje na oplocenku, objednané sazenice, musí být hotovo do konce 
června.
- Mezi svátky podaná žádost  na MASku na projekt Sadových úprav na návsi,  nyní do 21.2.2020 jsme doplňovali 
některé údaje.
- V lednu podaná žádost o dotaci na Kraj Vysočina do programu Sportoviště na Workoutové hřiště
19.20 – vrátil se anonymizováno 
- Přezkum hospodaření se uskutečnil 10. 2. 2020 – bez chyb a nedostatků, závěrečný účet budeme schvalovat na dalším  
zastupitelstvu.
-  Na VPP bude přijat  od 1.  4.  2020 pan Vladimír  Stupka z nového programu Podpora zaměstnanosti  dlouhodobě 
evidovaných uchazečů o zaměstnání (spolufinancováno z EU).
19.23 - přišel anonymizováno  
- Dne 11.2.2020 přesunuty okna na KD a tento týden začaly práce na přístavbě KD po zimě.
- Domluven nový kronikář – anonymizováno . anonymizováno dokončí zápis za rok 2019. Koncept nyní na obecním 
úřadě ke kontrole.
- Dělala se hlášení na vodní a odpadové hospodářství. Jako potřebné sdělila předsedající potřebu změny odpočtového  
vodoměru pro výpočet poplatku podzemních vod-vhodnější při výstupu z vodoměru než u vrtu, kde je to nyní.
- Předsedající informovala o proběhlé inventarizaci za rok 2019.
Usnesení č. 01/20/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2019 a zprávu o 
činnosti.

4) Rozpočtové opatření 6/2019 – na vědomí
Paní  anonymizováno  informovala o provedeném posledním rozpočtovém opatřeních za  rok 2019,  které 
schválil starosta obce 30.12.2019. Bez připomínek. Vzato na vědomí.   
Usnesení č. 01/20/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6/2019.

5) Schválení rozpočtu na rok 2020
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu s pozvánkou e-mailem. Návrh byl vyvěšen od 11.2.2020 do 27.2.2020, 
připomínky  k návrhu  rozpočtu  obecní  úřad  neobdržel.  Účetní  obce  informovala,  že  návrh  rozpočtu  byl 
sestaven za jednotlivé § případně seskupení §. Zastupitelé e-mailem obdrželi i návrh na rozpis rozpočtu. 
Návrh  rozpočtu  byl  promítnut  dataprojektorem. anonymizováno  informoval,  že  v příloze  k rozpočtu  je 
dvakrát uveden výdaj na Projekt na přestavbu hasičské zbrojnice, jedenkrát 50 tis.  Kč a pak 30 tis.  Kč.  
Předsedající zkontrolovala v návrhu rozpisu a sdělila, že došlo k chybě, správně je pouze navržená částka 50 
tis. Kč (30 tis. Kč tam zůstalo z minulého roku), bude opraveno. 
anonymizováno  podal návrh na zvýšení příspěvku pro novorozené děti  ze 3 000,-  Kč na 5 000,- Kč.  O 
návrhu bylo hlasováno a schváleno. Ostatní poskytování věcných darů jubilantům (dárkové poukazy) beze 
změny. Bude upraveno ve směrnici. 
Návrh usnesení č. 01/20/05a) – Zastupitelstvo obce schvaluje od roku 2020 finanční dar k narození 
nového občana, který je hlášen k trvalému pobytu v obci ve výši 5 000,- Kč. 
Hlasování: 8  pro, 1 proti, 0 se zdržel – schváleno.
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Jiné  připomínky  ze  strany  zastupitelů  nebyly,  souhlasí  s takto  navrženým  rozpočtem.  Souhlasí,  aby 
závazným  ukazatelem  pro  výdaje  bylo  odvětvové  třídění  -  jednotlivé  paragrafy  (případně  seskupení 
paragrafů). Pro schválení rozpočtu hlasovali všichni přítomní.  

Návrh usnesení č.  01/20/05b) - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočet obce na rok 2020 ve  
znění návrhu s příjmy ve výši 4 604 000,- Kč, výdaji ve výši 5 804 000,- Kč, financováním 1 200 000,- 
Kč (z toho 388 900,- Kč - splátky dlouhodobého úvěru). Rozpis rozpočtu provádí správce rozpočtu, tj. 
účetní.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

6) Pravomoc pro starostu k     rozpočtovým opatřením  
Účetní  zpracovala  návrh směrnice,  se  kterou zastupitele  seznámila,  součástí  je  i  stanovení,  kdo provádí  
rozpis rozpočtu a technické úpravy rozpočtu (správce rozpočtu, neboli  účetní).  Zastupitelé souhlasí  a ve  
výdajové  části  rozpočtu  schvalují  pro  starostku  pravomoc  k  provedení  rozpočtového  opatření  do  výše  
150 000,- Kč za závazný ukazatel (paragraf, skupinu). V příjmové části navýšení bez omezení. Bez omezení 
převody  mezi  účty  obce  a  závěrečné  rozpočtové  opatření.  Technické  úpravy  rozpočtu  (přesuny  mezi  
položkami  u závazných ukazatelů)  bude  provádět  účetní  obce.  Směrnice nahrazuje  směrnici  schválenou 
21.2.2019.
Návrh  usnesení  č.  01/19/06  –  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  schvaluje  směrnici  1/2020  k provádění 
rozpočtových opatření, rozpisu rozpočtu a jeho technickým úpravám. 
Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

7) Finanční dary organizacím v     roce 2020: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro   
zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava
Poskytnutí fin. darů a dotací z rozpočtu obce a jednotlivé žádosti byly projednány při schvalování rozpočtu. 
Centru Zdislava byl schválen dar na rok 2020 dne 12.12.2019. Předsedající informovala o dopise ředitelky,  
zda by zastupitelstvo neposkytlo dar ve výši vypočtených 25 % podílu obce, tj. 34 840,- Kč. Žádost i výpočet 
byl promítnut projektorem. Zastupitelé po krátké diskusi potvrdili částku 20 000,- Kč, kterou již schválili 
12.12.2019. Daňové příjmy na jednoho obyvatele cca 15 305,- Kč. V tomto bodě schvaluje zastupitelstvo 
jmenovitě finanční dary pro organizace, které jsou ve schváleném rozpočtu. 

Finanční dary organizacím
navrženo 

v rozpočtu

navrženo při 
jednání 

zastupitelstva schváleno

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 2000  2000
Centrum Zdravotně postižených, o.p.s. 1000  1000
Diakonie Broumov, sociální družstvo 1000 1000
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. 1000 1000
Linka bezpečí 500 500
Centrum Zdislava 20000 20000
CELKEM 25500 25500

Návrh  usnesení  č.  01/20/07  –  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  schvaluje  poskytnutí  finančních  darů 
následujícím organizacím:
Domácímu  hospici  Vysočina,  o.p.s.,  Nové  Město  na  Moravě,  2 000,00  Kč,  Centru  zdravotně 
postižených, o.p.s. Žďár nad Sázavou, 1 000,00 Kč, Diakonii Broumov, sociálnímu družstvu, 1 000,00 
Kč, Baby boxu pro odložené děti-STATIM, z.s. ve výši 1 000,00 Kč, Linka bezpečí, z.s. ve výši 500,- Kč, 
Centrum Zdislava 20 000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

8) Směrnice k     finanční kontrole - schválení  
Dle zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole musí být stanoven příkazce operace (zpravidla starosta nebo  
místostarosta), správce rozpočtu a hlavní účetní. Protože funkci správce rozpočtu a hlavní účetní vykonává 
místostarostka  obce,  je  třeba  zvolit  z řad  zastupitelů  příkazce  operace,  který  bude  schvalovat  výdaje 
v nepřítomnosti starosty. Místostarostka navrhuje  anonymizováno . Hlasováním schválen. Bude vystaveno 
pověření. V souladu s tím aktualizace směrnici dodatkem č 2. 
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Návrh  usnesení  č.  01/20/08a)  –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  Aktualizaci  č.  2  ke  Směrnici  o 
zabezpečení  zákona  o  finanční  kontrole  č.  320/2001  Sb.  platné  od  1.1.2005  a  zároveň  pověřuje 
anonymizováno  příkazcem operace v případě nepřítomnosti starostky. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

9)   Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru  
Dle zákona o obcích by kontrolní a finanční výbor měl podat zprávu a činnosti zastupitelstvu obce. Výbory 
pracují  bezproblémově  několik  let.  Kontrola  probíhá  2x  ročně.   Předsedající  informovala,  že  kontroly 
v minulém období proběhly 14. 7. 2019 a 4. 2. 2020. Záznam z kontrol promítnut dataprojektorem.  
Usnesení č. 01/20/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního a kontrolního 
výboru za uplynulé období.

10)   Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení  
Projektorem promítnuta závěrečná inventarizační zpráva včetně vyjádření inventarizační komise. Zastupitelé 
seznámeni  s  přírůstky  a  úbytky  majetku  v roce  2019.  Materiály  obdrželi  zastupitelé  s pozvánkou. 
Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek a schvalují vyřazení a likvidaci starého kopírovacího stroje po 
dotištění zbývajícího toneru. 
Návrh usnesení č. 01/20/10 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu a 
schvaluje vyřazení starého kopírovacího stroje Nashuatec DSm615.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11)   Změna cen druhotných surovin od 1. 1. 2020  
Předsedající seznámila zastupitelstvo se zaslanými změnami cen za množství odevzdaného papíru a plastů.  
Cena za tunu papíru 1 000,- Kč bez DPH, cena za tunu likvidace plastového odpadu 1 500,- Kč bez DPH. 
Stejné ceny u TS Bystřice n/P i AVE: 
Usnesení č.  01/20/11 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny cen druhotných surovin (papíru,  
plastu) od 1. 1. 2020.
 
12)   Nakládání s     odpadními vodami- informace k     zahájení prací na analýze  
20.2.2020 proběhla schůzka v Jihlavě s projektantem, panem Novotným a se starostou sousední obce Račice 
ohledně  přípravných  prací  pro  zpracování  variantních  řešení  pro  naši  obec  pro  nakládání  s odpadními 
vodami. Po prvním jednání projektant preferuje, kdyby byla možnost napojení obce na již existující čističku 
v některé ze sousedních obcí vzhledem k velikosti naší obce. Projektant nabízí možnost besedy s občany. Do 
diskuse se přihlásil  anonymizováno  – co Podvesnice, vždyť to bylo plánované jako čistička. Předsedající 
sdělila, že rybník na Podvesnicích byl budován jako krajinný prvek a spolu s tím otevřeno zatrubněné koryto 
Račického potoka, ne jako čistička. Kořenové čističky jsou neúčinné dle projektanta (nevyčistí vše tak, jak  
požaduje zákon). 
Návrh  usnesení  č.  01/20/12  –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  zadání  technicko-ekonomické  studie 
(variantních  řešení)  pro  nakládání  s odpadními  vodami  v obci  Dlouhé  -   projektant   Ing. 
anonymizováno  z Jihlavy. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

13) Přístavba kulturního domu – informace
11.2.2020 byly přesunuty firmou stávající  okna do přístavby.  Tento týden začaly práce na bourání.  7.3.  
plánovaná brigáda na bourání.  Výroba dveří  je  zadaná.  Dotaz anonymizováno   –  kam se budou otvírat 
vstupní dveře. Předsedající sdělila že na zeď přístavby, že to bylo tak rozhodnuto na schůzce zastupitelů,  
která několikrát proběhla na místě. Dveře by měly být osazeny tak, aby šly otvírat až na zeď. anonymizováno 
– bude tam brano? V objednávce nebylo zadáno, prý se dá kdykoli domontovat.  Technik nedoporučoval 
z důvodu  větší  frekvence  osob,  aby  ho  nestrhali.  Projektorem  promítnuta  fotografie  stávajícího  stavu 
přístavby.  Předsedající  navrhuje nadezdít  zeď nad chodbou až po zadní  okno,  tím bychom mohli  zvýšit 
výšku pergoly  a  nemuseli  řešit  problematické  úžlabí.  Také  požádala  o  vyjádření  ohledně  typu pergoly, 
v materiálech byla poslaná nabídka na rolovací střechu, která by zajížděla v části u oken a nad hlavní vchod 
navrhuje předsedající udělat pergolu s pevnou střechou (plech). Bylo diskutováno: 
anonymizováno  – co zasouvací střecha pod hlavní vchod. Existuje „C“ profil, na čem to může jezdit. 
anonymizováno  – po celé délce cca za 1,5 m a markýza by pak vyjížděla po celé délce. Do 6 metrů dělají  
výsuv běžně.
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anonymizováno  – je pro rolovací, kvůli sněhu, je potřeba také, aby se chodba prosvětlila. 
anonymizováno – pokud bude pergola vyšší, když se udělá nadezdívka, mohla by být i tašky. Nutno zjistit 
nejmenší možný spád u tašek (prosvětlení plastová taška-skleněné se už nesmějí vyrábět). 
Závěr: Zastupitelé souhlasí s nadezděním nad chodbou až k zadním dveřím. Vzhled pergoly bude ještě řešen 
na pracovní schůzce zastupitelů.  Zjistí  se další  možnosti.  Pokud bude vyzděno až ke dveřím, mohla by 
pergola vyplnit celý prostor v rohu budovy. 
Návrh usnesení  č.  01/20/13  –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  zvednout  zeď nad chodbou do  výšky 
odpovídající druhé straně přístavby KD za šířku pergoly (cca za okno u zadních dveří). K pergole 
proběhne ještě pracovní schůzka zastupitelů na místě. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

14) Stavební úpravy hasičské zbrojnice – informace
Předsedající informovala, že než se zadá zpracování projektu na stavební úpravy hasičské zbrojnice bude  
zaslán dotaz na Krajskou správu a údržbu silnic ohledně minimální vzdálenosti od krajské silnice a zda by 
povolili rozšíření o cca 1 m dopředu. Voda ze střechy bude stažena okapy, obrubník zůstane tam kde je.  
Bližší informace podal anonymizováno  a anonymizováno . anonymizováno nesouhlasí s umístěním schodiště 
doprostřed budovy, pokud by to bylo možné. Bližší informace podal  anonymizováno  a anonymizováno  a 
zdůvodnili proč v nákresu úprav plánují sociální zařízení pod schodištěm.
Usnesení č. 01/20/14 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k plánovaným úpravám hasičské 
zbrojnice.

15)   Obnova zeleně na návsi – příprava výběrového řízení  
Žádost  podaná  v termínu  na  MAS  Zubří  země,  vyzváni  k doplnění  některých  dokumentů,  spíše 
administrativních. Komplikovaný výpočet kumulativního rozpočtu. Nakonec nelze následná péče po dobu tří  
let,  ale jen do konce programu, tj.  do 30.6.2021.  Následná péče se vztahuje jen na stromy, na keře ani  
trvalky,  trávy  NE.  Ve  spolupráci  s Mikroregionem  připravujeme  výběrové  řízení.  Vzhledem  k velikosti 
zakázky by mělo stačit oslovit 3 firmy. Zastupitelé upřednostňují oslovit firmy z okolí vzhledem k následné 
péči.  Měli  bychom stanovit  členy  hodnotící  komise.  Navrhujeme:  Předseda:  anonymizováno ,  členové: 
anonymizováno  ,  anonymizováno  ,anonymizováno  ,  anonymizováno .  Náhradníci:  anonymizováno  ,  
anonymizováno .  
Návrh usnesení č. 01/20/15 – Zastupitelstvo obce schvaluje hodnotící komisi pro výběrové řízení na 
zakázku  malého  rozsahu  ve  složení  Předseda:  anonymizováno ,  členové:  anonymizováno  ,  
anonymizováno , anonymizováno ,anonymizováno . Náhradníci: anonymizováno , anonymizováno .  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

16)   Změna sídla obecního úřadu a knihovny  
Je  vyhotoven  projekt  na  změnu  užívání,  vypracoval  anonymizováno .  Nyní  se  zpracovává  Požárně  – 
bezpečnostní  zpráva  a  pak  bude  předáno  na  vyjádření  na  Hasiče  a  Hygienu.  S firmou  anonymizováno 
domluvena úprava vstupu do budovy v jarních měsících a také zhotovení plotu, viz další bod jednání. 
Zastupitelé schvalují, že při změně sídla obecního úřadu bude do budovy č.p. 10 přesunuta i místní knihovna  
a provedena změna v rejstříku knihoven na Ministerstvu kultury. Knihovna bude v bývalé třídě.  
Návrh usnesení č. 01/20/16 – Zastupitelstvo obce schvaluje přesunout sídlo obecního úřadu a knihovny 
během roku do budovy č.p. 10 (bývalá škola). 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

17)   Žádost o odkup lesních pozemků  
Obec obdržela dopis s žádostí  o odkup všech lesních pozemků obce od Agro21. Zastupitelstvo obdrželo 
žádost s pozvánkou. Předsedající navrhuje informovat žadatele, že obec Dlouhé nemá zájem prodat lesní  
pozemky firmě Agro21.
Návrh usnesení 01/20/17 – Zastupitelstvo obce neschvaluje vstupovat do jednání s firmou Agro21 ve 
věci prodeje lesních pozemků.  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

18)   Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  
Předsedající informovala, že bylo jednáno s majitelkou pozemku p.č. 418 v sousedství obecní budovy č.p. 10 
o odkup části  pozemku tak, aby byl možný průchod kolem budovy (dnes vlastní pozemek až k zadnímu 
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štítu). S majitelkou byl konzultován nákres, který byl promítnut projektorem. Navržená kupní cena 30,- Kč 
za m2, která byla schválena zastupitelstvem obce 11. 7. 2013, byla majitelkou odsouhlasena. Obec uhradí  
veškeré náklady spojené s koupí (GP, vklad do KN….). Smlouva o smlouvě budoucí se uzavírá z důvodu, že 
nejdříve  bude  vyhotoven  plot  v místech  odsouhlasených  dle  nákresu  a  GP  bude  zpracován  až  podle 
skutečnosti, proto smlouva o smlouvě budoucí. Předsedající kupní cenu konzulotovala s okolními obcemi, 
kde se  pohybují  obdobně (20,-  Kč,  40,-  Kč,  50,-  Kč  za  m2).  Schváleno udělat  plot  po celé  délce,  kde 
sousedíme, až  k cestě  nad bývalou školní  zahradou.  anonymizováno  – vzhledem k terénu bude potřeba 
vybudovat podezdívku plotu a postupně zvednout. 
Návrh usnesení č. 01/20/18 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
na část pozemku pč.  418 vyznačeného v nákresu za budoucí  kupní cenu 30,-  Kč/m2. Obec uhradí 
veškeré náklady spojené s koupí pozemku a zavazuje se vybudovat oplocení po celé části sousedícího 
pozemku p.č. 411, a 412 (vlastník obec Dlouhé) a p.č. 418, 420, 422 (vlastník anonymizováno ).
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

19)   Schválení zveřejnění záměru na směnu pozemků  
Předsedající přednesla žádost o schválení záměru na směnu pozemků pod místní komunikací p.č. 408 a 407  
v k.ú. Dlouhé na Moravě, která je v soukromém vlastnictví (zákres promítnut dataprojektorem). V minulosti 
měl majitel zájem tento pozemek směnit  za lesní pozemek pod Polňákem, ale v minulosti  zastupitelstvo 
směnu neschválilo. Nyní s majiteli bylo jednáno, zda zájem trvá i přes kůrovcovou kalamitu a jsou ochotni 
směnit.anonymizováno  sdělil, že se mu tato směna nelíbí, je to nepoměr výměry. Předsedající sdělila, že po 
vytěžení  nemá  lesní  pozemek  vysokou  hodnotu  a  rozdíl  cen  pozemků  dle  znaleckého  posudku  by  byl 
doplacen. Obec má dost problému s lese na Kříštici. Pod Polňákem budeme muset znovu osázet, oplotit, 
nebudou na to lidi.anonymizováno  – je třeba směnit  adekvátně,  to by pak mohl přijít  kdokoli,  že chce 
směnit. anonymizováno – je potřeba majetek držet, nezbavovat se ho. Ať k tomu přidají něco. 
anonymizováno –  když  nechcete  směnu,  tak  nešel  by  záměr  na  prodej  a  koupi?   Zastupitelé  nechtějí,  
v minulosti rozhodli, že není v zájmu obce pozemky prodávat.  
Předsedající  se  zeptala přítomného vlastníka,  zda by byli  ochotní  pozemek pod komunikací  jen prodat? 
Řekla,  že  nemusí  odpovídat  hned,  aby  si  to  promysleli  s manželkou,  se  kterou  mají  pozemek  ve 
spoluvlastnictví. Závěr viz usnesení.
Směnu v rozumnějším poměru. 
Návrh usnesení  č.  01/20/19  -  Zastupitelstvo  obce  neschvaluje  zveřejnit  záměr na směnu obecního 
pozemku p. č.  2659 za pozemek p.č. 407 a část pozemku p.č. 408 dle zákresu.  Hledat jiné řešení –  
adekvátní směnu podle výměry.  
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno

20) Žádost o úpravu obecní cesty k     nemovitosti  
Dne 20. 2. 2020 obdržela obec e-mailem prosbu o zajištění sjízdnosti polní cesty k nemovitosti (chatě) na 
p.č. 194. Žádost přečtena a promítnuta včetně fotek současného stavu. Dne 21. 2. 2020 proběhlo jednání 
s uživateli cesty (zemědělci – p. anonymizováno  a panem anonymizováno ) na místě. Pan anonymizováno  si 
je vědom poškození cesty a je ochoten situaci řešit. Nyní stále deštivé počasí, musí se počkat, až to trochu  
vyschne. Pan anonymizováno  je také ochoten pomoci-bagr. Nechal udělat kalkulaci – cca 100 m délky, 4 
metry šířky, základ cca 30 cm, tj. 240 t frakce 63/125 a cca 80 t frakce 16/32. Cena tak 120 tis. Kč. Částka je  
vysoká a řeší to jen cestu k chatě, která je využívána několik týdnů v roce. Je potřeba dát cestu do stavu 
sjízdného. Měli by zajistit ti, co cestu poškodili.
anonymizováno , když se to nestříkne, tak to bude k ničemu, bude to jen kousek cesty, na kamen se bude 
nanášet bláto dál a propustnost pak bude k ničemu. Cesta dříve vedla níže. Navrhuje, aby zemědělci, jak 
sbírají na jaře kamení, tak ho dávali na jedno místo a pak použili na cestu. Na Pozemkovém úřadě je žádost o 
vypracování projektu a vybudování zpevněné cesty v rámci komplexních pozemkových úprav. Žádost je tam 
několik  let,  nejsou  finance.   anonymizováno   –  chtělo  by  to  strhnout  grejdrem.  Je  tam  měkko,  není 
odvodněná. 
Je potřeba to kolem cesty ořezat – za plotem anonymizováno .   
Návrh usnesení  č.  01/20/20:  Zastupitelstvo obce rozhodlo – zemědělci,  kteří  užívají  cestu,  strhnou 
vrchní horní rozježděnou vrstvu, udělá se sonda, prokopnout stružky pro odvodnění. Dle situace a 
množství sehnaného polního kamení se bude pokračovat. Finančně náročné. Snažíme se cestu řešit 
komplexně přes pozemkové úpravy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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21) Různé
a) anonymizováno  – je možné objednat skákací hrad na sousedské posezení – stanoven termín 19. 9. 2020,  
pan anonymizováno  objedná. 
b) anonymizováno   –  prosba,  aby  stavba  pergoly  nezasáhla  do  tanečního  výletu  20.  6.  2020,  bude 
informována stavební firma.

22. Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 22.23 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 2. 2019
Zapsal: anonymizováno    ….…………………….

Ověřovatelé zápisu:       anonymizováno …………………………..

      anonymizováno ………………………….

anonymizováno , starostka obce………………………….
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