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

 

Č. j. 02/21 

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022  

konaného dne 6. 5. 2021, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce 

 

Přítomní členové ZO (9 z 9): 

Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis Josef, Tulis Pavel, 

Tulisová Pavlína 

Omluven:   --- 

Přítomní občané:  anonymizováno, Ing. anonymizováno, anonymizováno, anonymizováno 

Ověřovatelé zápisu:    Petera Roman, Tulis Josef  

Zapisovatel:                Tulisová Pavlína 

 

Navržený program:   

1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Hospodaření obce k 30.4.2021 a zpráva o činnosti 

4. Rozpočtové opatření 1/2021 a 2/2021 

5. Schválení směny pozemku dle Záměru č. 1/2021  

6. Souhlas s uložením přípojky NN do obecního pozemku dle Záměru č. 2/2021 

7. Projekt připojení nového vrtu – schválení budoucího odkupu a směny pozemků, filtr na odstranění 

železa a manganu 

8. Žádost o příspěvek na stavbu Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě 

9. Nabídka nové turistické mapy od Klubu českých turistů 

10. Nabídka na umístění OX BOXŮ – úložné boxy sloužící pro výdej objednávek z e-shopů  

11. Žádost organizace PET2ME o založení profilu obce  

12. Nabídka letního putovního kina 

13. Informace MV o hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci v souvislosti 

s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům 

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 29. 4. 2021 do   6. 5. 2021. 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 další průběhu schůze pověřila 

místostarostku obce (dále jen předsedající).  

Návrh usnesení č. 02/21/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
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2) Volba ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu Romana Peteru a Josefa Tulise. Oba jmenovaní byli jednohlasně 

schváleni. 

Návrh usnesení č. 02/21/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Romana Peteru a Josefa Tulise.   

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti 

Přehled hospodaření obce k 30.4.2021 obdrželi zastupitelé e-mailem a promítnuto projektorem.  

Zprávu o činnosti od minulého jednání zastupitelstva podala místostarostka obce: 
- Pokračují práce na záchodech v KD. 

- Firma Antálek v rámci reklamace vyčistila sokl od spárovací hmoty a opravila parapet se špatným sklonem -

zasilikováním 

- 4.3.2021 schůzka s firmou Vodaservis ohledně zařízení na odstranění železa a manganu – cenová nabídka 

v materiálech. 

- 5.3.2021 schůzka ohledně opravy silnice Dlouhé – Račice – KSÚS chce opravit pouze extravilán, snažili jsme se, 

aby opravili povrch aspoň od COOPu po anonymizováno (problém s ohradní zdí u sadu anonymizováno – snaha 

vyvolat další schůzku ohledně průtahu a ohradní zdi s Krajem Vysočina, ta by měla proběhnout 20.5. v 9 hod). 

- 6.3.2021 brigáda v lese u anonymizováno boudy, 1.4.2021 dokončeno brigádně vyčištění paseky a spálená část 

klesu, zbytek spálen 9.4.2021. Pan anonymizováno s panem anonymizováno postavili oplocenku a koncem dubna a 

zajistili stromky a jejich vysázení (1200 ks smrk, 450 ks jedle, 150 ks modřín), opakovaná výsadba 100 ks smrk, 

100 ks olše.  Na podzim je v plánu oplocenka na Kříštici, případně pod Polňákem. Naproti skládce dřeva na Horách 

cca 300 m2 kůrovce, asi bude muset být pozván harvestor. 

- Pan Staněk z Krásněvse v únoru udělal potřebná hlášení – majetkovou a provozní evidenci, porovnání ceny vody – 

bylo zasláno na MZe. 

- 19.3.2021 namontoval Josef Tulis smaltované cedule na budovu obecního úřadu a kovaný držák na prapory. 

- 29.3.2021 byl nahlášen přezkum hospodaření, ale z důvodu koronaviru byl zrušen, náhradní termín zatím není 

- 29.3.2021 schůzka ohledně vybudované struhy. Návrh na směnu pozemku metry za metry. Následně pak vytyčeno 

s panem anonymizováno za účasti geodeta.   

- 1-5.4.2021- velikonoční stezka-poděkování maminkám 

- Od 1.4.2021 nový stálý pracovník – anonymizováno, od května na VPP anonymizováno a anonymizováno (1/2 

úvazku). Pan anonymizováno si udělal sám servis na všech strojích, chtěl by koupit kompresor na čištění, na foukání 

kol postupně dovybavit dílnu. Ostříhal túje ke KD, stromky na návsi, je pozametáno, uklizeno v plechové boudě a 

za budovou obecního úřadu, upravil místo na elektroodpad…. 

- 12.4.2021 vyměněny knih v místní knihovně   

- 17.4.2021 – schůzka projektanta, geodeta a dotčených vlastníků projektu přivaděče z nového vrtu – odsouhlasena 

trasa – předběžná dohoda s dotčenými vlastníky (viz dále).  

- 21.4.2021 – výsadba živého plotu za kontejnery – Stromky a jejich dovoz zajistil pan Cikryt. Pan Cikryt také zajistil 

ostříhání stromků u Přehrázek (švestky), opravil kůly kolem stromků na Branišov a vysadil tam 1 strom. 

- 21.4.2021 – deratizace kanálů  

- 22.4.2021 – kamerové zkoušky asi 8 kanálů – bakalářská práce. 

- 24.4.2021 – sběr železa-hasiči 

- Koncem dubna předávány kompostéry zájemcům – celkem 50 ks 

- Dárkové poukazy pro jubilanty – COOP už nemá poukazy v hodnotě 300,- Kč, pouze 250,- nebo 500,- Kč. 

Dokoupeny čaje pro jubilanty do konce roku, na vyrovnání ceny. Od příštího roku 250,- Kč všem. 

- 26.4.2021 vyhlášena soutěž Rok života v obcích Krajem Vysočina, naši obec jsme přihlásili a požádali občany o 

podporu - poděkování za zpracování patří Ing. anonymizováno ml. a Ing. anonymizováno ml. a účinkujícím.  

- V KD Ing. anonymizováno a Ing. anonymizováno nainstalovali veřejnou WIFI síť pro kulturní akce (pouze materiál-

práce darem). 

- Byly podány žádosti o dotace do programu Sportoviště a Odpady 2021 na Kraj Vysočina, dle materiálu pro jednání 

rady bohužel nejsme v navržených obcích pro poskytnutí dotace (Sportoviště žádalo 97 organizací, podpořeno 39, 

nepodpořeno 58, Odpady – 82 žadatelů, podpořeno 24, nepodpořeno 61). 

Návrh usnesení č. 02/21/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30.4.2021 a zprávu 

o činnosti a schvaluje od příštího roku jubilantům věnovat poukazy v hodnotě 250,- Kč na nákup 

v místní prodejně COOP.  
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

4) Rozpočtové opatření 1/2021 a 2/2021 

Paní Tulisová informovala o provedeném rozpočtovém opatření starostkou obce č. 1/2021 ze dne 24.3.2021 

(přijetí dotace ze SFŽP, daň z příjmu za obec, nákup reproduktorů (6 ks) pro případné opravy. Bez připomínek. 

Dále předložila ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2021 - zastupitelstvo jednohlasně schválilo.     
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Návrh usnesení č. 02/21/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2021 a 

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

5) Schválení směny pozemku dle Záměru č. 1/2021 

Předsedající seznámila zastupitele o předběžné dohodě ohledně směny pozemků za vybudovanou struhu podél 

cesty směrem k vodojemu. Za účasti pověřené osoby vlastníka pozemku na základě plné moci a geodeta bylo 

odsouhlaseno, jakou část je vlastník ochoten směnit a ve stejné výměře byl odměřen pozemek obecní – viz 

zveřejněný záměr směny č. 1/2021. Směna pozemků je metry za metry, druh pozemku je shodný, pozemky 

mají stejnou hodnotu. Náklady na GP a vklad bylo dohodnuto, že uhradí obec, protože je to v zájmu obce. 

Záměr směny byl zveřejněn v souladu se zákon o obcích od 20.4.2021 – 6.5.2021 (15 dnů před projednáním). 

Na pozemek p.č. 2448/2 je vázáno předkupní právo v KN. S oprávněnou osobou je dohodnuto, že se směnou 

bude souhlasit a na budoucím směňovaném pozemku od obce bude toto předkupní právo znovu uzavřeno. 

Zastupitelé byli vyzvání k vyjádření. S uživatelem pozemku bylo dohodnuto, že vybuduje přejezd. Všichni 

souhlasí.    

Návrh usnesení č. 02/21/05 - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje směnu pozemků s anonymizováno dle 

záměru č. 1/2021 a pověřují předsedající k zadání vypracování geometrického plánu dle návrhu Ing. 

anonymizováno č. 83/2021. Starostku obce pověřují k uzavření smlouvy. Náklady na vypracování GP a 

vklad do KN bude hradit obec.   

Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

6) Souhlas s uložením přípojky NN do obecního pozemku dle Záměru č. 2/2021  

Dne 20.4.2021 obdržel obecní úřad žádost anonymizováno o povolení připojení rodinného domu č.p. 5, který 

rekonstruuje, na připojení NN vedení ze sloupu do země, kdy dojde k uložení kabelu cca v délce             2 

metrů do obecního pozemku (viz Záměr č. 2/2021). Po provedení prací by mělo dojít k zaměření a ze strany 

E.ON Distribuce k uzavření služebnosti. Všichni souhlasí.  

Návrh usnesení č. 02/21/06 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje uložení připojení NN přípojky pro 

rodinný dům č.p. 5 do obecního pozemku p.č. 386 v k.ú. Dlouhé na Moravě.  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

7) Projekt připojení nového vrtu – schválení budoucího odkupu a směny pozemků, filtr na 

odstranění železa a manganu 
Po schůzce projektanta, geodeta a dotčených vlastníků projektu přivaděče z nového vrtu 17.4.2021 na místě 

byla předběžně odsouhlasena trasa přivaděče. Předběžně bylo dohodnuto s vlastníky toto řešení:  

a) Odkup pozemku pro budoucí cestu od paní anonymizováno z Pokojova (zákres dle skutečně vyježděné cesty 

navazující na obecní cestu v k.ú. Dlouhé na Moravě - středem by měl vést přivaděč vodovodu). Jsou ochotni 

prodat - plocha nové cesty cca 537 m2, návrh 30,- Kč za m2 + vklad do KN a vypracování GP.  

b) Směna pozemku s panem anonymizováno - cesta lesem a přes louku, nová cesta cca 680 m2, ochoten směnit 

za obecní pozemek p.č. 2427 cca 1587 m2 (neplodná půda - je to mez vedle pozemku, kde má pan 

anonymizováno vysázený nový les). Za těchto podmínek bude souhlasit se stavbou po jeho pozemku a nebude 

požadovat náhradu za věcné břemeno, což si myslíme, že je z jeho strany vstřícný krok, přestože pan 

anonymizováno nabývá větší výměru, ale pro obec je důležitý přístup k budoucímu vrtu. 

c) pokračování cesty bude řešit anonymizováno s obcí Račice také směnou. My od manželů anonymizováno 

budeme kupovat pozemek 10x10 kolem vrtu a uzavírat služebnost na přístup přes jejich pozemky, s nimi je 

dohodnuté odkup za 20,- Kč/m2, za zřízení služebnosti vstupu na pozemek nebudou požadovat náhradu – zde 

by byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní – kupní smlouva by byla uzavřena až po vybudování 

podle skutečnosti oplocení vrtu.  

d) Služebnost vstupu na pozemek ve vlastnictví anonymizováno, kteří jsou posledním dotčeným vlastníkem 

v projektu – předběžně dohoda, že za zřízení služebnosti nebudou požadovat náhradu – bude uzavřena smlouva 

o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti.   

Návrhy všech smluv budou přichystány na příští zastupitelstvo. Nyní musí být zveřejněn záměr směny 

s anonymizováno, uzavření směnné smlouvy.  

S projektantem dohodnuto technologii na odstranění manganu a železa z vody zapracovat do projektu na 

přivaděč a zkusit podat v žádosti o dotaci na SFŽP. Termín pro podání žádosti je do 30.6.2021. Firma Envirex 

je ochotna pomoc s podáním a administrací žádosti – cca 15 tis. Kč podání žádosti a 30 tis. Kč administrace, 

pokud bude poskytnuta dotace. Část by šla uplatnit v dotaci.  



S t r á n k a  4 | 6 

 

Návrh usnesení č. 02/21/07a) – Zastupitelstvo obce schvaluje Zveřejnění záměru směny části pozemku 

p.č. 2427 v k.ú. Dlouhé na Moravě ve vlastnictví obce za část pozemek budoucí cesty dle návrhu oddělení 

nové cesty vyhotoveného Ing. anonymizováno ve výměře cca 680 m2.   

Hlasování:    9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

Návrh usnesení č. 02/21/07b) – Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku cesty od anonymizováno 

dle návrhu oddělení nové cesty vyhotoveného Ing. D. Nechanickou o výměře cca 537 m2 za cenu 30,- 

Kč/m2. Náklady spojené s koupí pozemku bude hradit obec Dlouhé. 

Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

Návrh usnesení č. 02/21/07c) – Zastupitelstvo obce schvaluje budoucí odkup pozemku od manželů 

anonymizováno o výměře 10x10 m a pověřuje místostarostku k přípravě smlouvy o smlouvě budoucí na 

odkup a uzavření služebnosti k dotčeným pozemkům stavbou přivaděče. 

Hlasování:  9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

Návrh usnesení č. 02/21/07d) – Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku k přípravě smlouvy o 

smlouvě budoucí k uzavření služebnosti k dotčeným pozemkům stavbou přivaděče manželů 

anonymizováno a  anonymizováno. 

Hlasování:   9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

Návrh usnesení č. 02/21/07e) – Zastupitelstvo obce schvaluje oslovit firmu Envirex s.r.o. s žádostí o 

zpracování podání žádosti o dotaci na SFŽP.    

Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

8) Žádost o příspěvek na stavbu Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě 
Obec obdržela 28. 4. 2021 žádost od Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích o příspěvek na výstavbu domu 

pro 30 seniorů s demencí, který by měli začít stavět v létě 2021 v Novém Městě na Moravě. Měl by být určen 

zejména lidem z okresu Žďár nad Sázavou. Město NMNM dalo příslib 5 mil. Kč, rozpočet stavby cca 109 mil. 

Kč, podpora z MPSV cca 35 mil. Kč. Zatím nemáme příliš informací, předsedající oslovila Mikroregion 

Novoměstsko, žádost byla poslaná asi na všechny obce. Pan anonymizováno navrhuje přispět prostřednictvím 

Mikroregionu jednou větší částkou, např. 10,- Kč na obyvatele, ale dal by to do návrhu na červnovou schůzi. 

Předsedající navrhuje částku 5 000,- Kč, tj. cca 20,- Kč na obyvatele, a vyčkat na usnesení Mikroregionu, 

případně poskytnout přímo. Zdá se to zastupitelům drahý projekt. 

Návrh usnesení č. 02/21/08 – Zastupitelstvo obce rozhodlo podpořit, o výši bude rozhodnuto po jednání 

Mikroregionu v červnu.   

Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

9) Nabídka nové turistické mapy od Klubu českých turistů 
V letošním roce KČT aktualizuje mimo jiné turistickou mapu Žďárských vrchů – pro obec nabízí turistickou 

mapu ve formátu cca 1,5 x 1 m a k tomu 50 papírových map. Protože mapa na návsi je částečně vybledlá a 

není klasicky turistická, navrhujeme využít nabídku a zakoupit a vyměnit na stojanu. Cena včetně DPH je 

17 968,- Kč. Návrh Jana Krejska - starou mapu dát na Podvesnice k lipám – udělat tam odpočívadlo. Souhlas. 

Usnesení č. 02/21/09 – Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení turistické mapy bez papírových map, 

pokud to bude možné. 

Hlasování: 9  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

10) Nabídka na umístění OX BOXŮ – úložné boxy sloužící pro výdej objednávek z eshopů 

Obec obdržela nabídku na možnost umístění výdejního boxu pro e-shopy OX BOX, pro možnost vyzvedávat 

si zásilky z e-shopů přímo ve svém bydlišti. Předsedající kontaktovala osobu uvedenou v nabídce o bližší 

informace, kde např. mají již box umístěn, které e-shopy jsou na ně napojeny…, ale do dnešního dne se 

neozvali.   

Návrh usnesení č. 02/21/10 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí, ale zabývat se jí bude, až bude více 

informací.   

Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
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11) Žádost organizace PET2ME o založení profilu obce 

Od organizace PET2ME obdržela obec pozvánku do registru čipovaných zvířat Pet2Me. Registrace je zdarma, 

občané by si tam mohli uložit údaje o čipu svých psů. Nabízí i medailonky s kódem – náhrada za psí známky. 

V obci nevyužíváme.  

Návrh usnesení č. 02/21/11 – Zastupitelstvo obce nesouhlasí s registrací v registru čipovaných zvířat 

PET2ME. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 
12) Nabídka letního putovního kina 

Přišla nabídka na letní putovní kino – nabídka byla v materiálech – vysoká částka, neschváleno.  

Návrh usnesení č. 01/21/12 – Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku na letní putovní kino.    

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 
 

13) Informace MV o hrazení správních poplatků a smluvních odměn snoubenci v souvislosti 

s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům 

Předsedající seznámila s informacemi zaslanými MV. Zastupitelé vzali na vědomí.  

Usnesení č. 01/21/13 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci MV o hrazení správních poplatků 

a smluvních odměn snoubenci v souvislosti s uzavíráním manželství a k tzv. provozním poplatkům. 

 

14) Různé  

a) Žádost o souhlas se zpevněním části obecního pozemku – dne 4.5.2021 jsme obdrželi žádost od 

anonymizováno o možnost zpevnění části obecní plochy na p.č. 2622 před rodinným domem č.p. 93 z důvodu 

budování parkovacích míst na vlastním pozemku – viz nákres. Jedná se o pás široký cca 1 m a délku cca 9 m. 

Návrh usnesení č. 02/21/14a) – Zastupitelstvo obce dává souhlas se zpevněním části obecního pozemku 

zámkovou dlažbou před domem č.p. 93 z důvodu budování stání na auta na vlastním pozemku za 

podmínky, že v případě potřeby např. oprav sítí technické infrastruktury bude vlastníkem rozebráno.  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

b) Předsedající podala informace ohledně odkupu pozemku od anonymizováno na základě uzavřené smlouvy 

o smlouvě budoucí (pozemek v sousedství obecního úřadu). Paní anonymizováno má přeúvěrovanou smlouvu 

a za změnu smlouvy jí hrozí poplatek 5000,- Kč + 2x vklad do KN, tj. + 4000,- Kč. Jedná se o 47 m2 podle 

GP. Předsedající vstoupila do jednání s bankou, zda by neodpustila poplatek ve výši 5 000,- Kč.  Zatím bez 

odpovědi. Návrh uzavřít s paní anonymizováno dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí do ukončení 

úvěrové smlouvy.  

Návrh usnesení č. 02/21/14b) - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje v případě zamítavého stanoviska 

na odpuštění poplatku při změně smlouvy, uzavřít s paní anonymizováno dodatek č. 1 ke smlouvě o 

smlouvě budoucí kupní, ve které bude termín pro uzavření kupní smlouvy posunut na dobu po ukončení 

úvěrové smlouvy (cca o 25 let).  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

c) Na závěr předsedající zastupitele informovala (dáno zastupitelstvu na vědomí):  

- Bylo vydáno souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci „Interakční prvek plošný Háje v k.ú. Dlouhé na 

Moravě – změna stavby“, s podmínkami, že dodavatel stavby zajistí minimální průjezd těžké techniky středem 

obce, bude průběžně čistit komunikaci, bude využívat pro sjíždění těžké techniky k tomu určené sjezdy, 

v případě poškození komunikaci opraví. Dále musí být v manipulačním řádu zajištěn přítok do obecního 

rybníka Polňák, který leží níže po toku. .  

- Bylo vydáno souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci Bramborárna, parc. č. 159/5 a 160/1 v k.ú. 

Dlouhé na Moravě, vypracované Ing. anonymizováno, číslo zakázky 102121. Bližší informace dále podal 

investor Jan Krejsek na jednání zastupitelstva 

- Předsedající informovala, že v pátek 7.5.2021 bude přistaven kontejner na objemný odpad a ve dnech 18.5. 

a 20.5.2021 proběhne sbírka šactva pro Diakonii Broumov.   

- Předsedající informovala o zapojení starostky, místostarostky a občanů obce do podpory oddělení 

dlouhodobě nemocných v Nemocnici Nové Město na Moravě.  
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- Předsedající informovala, že ke Dni matek jsou zakoupeny opět perníková srdíčka a požádala zastupitele o 

jejich předání maminkám v neděli 9.5.2021 (Tulis Josef, Bureš Luboš).  

 

d) Tulis Josef – připomněl, že by bylo dobré mez a zálivy na Podvesnicích osázet (olše….), aby se lépe 

udržovalo. Zálivy byly v minulosti olší osázeny, ale neujaly se. Dohodnuto postupně osázet (druhy konzultovat 

s Ing. Cikrytem).   

 

 

22. Závěr 
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 20.22 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 13. 5. 2021 

 

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

  

Ověřovatelé zápisu:          Petera Roman  ……………………….……….. 
 

           Tulis Josef         ……………………………..…. 

 

 

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

 


