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

 

Č. j. 03/21 

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022  

konaného dne 24. 6. 2021, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce 

 

Přítomní členové ZO (8 z 9): 

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

Pavlína 

Omluven:            Tulis Pavel 

Hosté: Ing. anonymizováno, Bc. anonymizováno 

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

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří  

Zapisovatel:                Tulisová Pavlína 

 

Navržený program:   
1. Zahájení 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Informace zpracovatele ekonomickotechnické studie variant čištění odpadních vod 

4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 

6. Hospodaření obce a zpráva o činnosti 

7. Informace z jednání Mikroregionu Novoměstsko 

8. Rozpočtové opatření 3/2021 

9. Propojení nového vrtu s vodojemem-informace  

10. Schválení směny pozemku dle Záměru č. 3/2021 

11. Schválení směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému č. 1/2021 

12. Různé 

13. 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 17. 6. 2021 do   25.6. 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. 03/21/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.  

Hlasování: 8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

2) Volba ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Cikryta a Jiřího Hubla. Oba jmenovaní byli jednohlasně 

schváleni. 

Návrh usnesení č. 03/21/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Ing. Jiřího Cikryta a Jiřího 

Hubla.   

Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 
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3) Informace zpracovatele ekonomickotechnické studie variant čištění odpadních vod 

Předsedající přivítala Ing. anonymizováno, který zpracovává variantní studii a předala mu slovo. Situace 

ohledně odkanalizování Dlouhého. Dvě základní varianty – 1. čistírna odpadních vod, 2. odčerpání vod na 

čističku do sousední obce (každá varianta má svá úskalí). Proběhla schůzka v Bobrové se zaměstnanci, kteří 

se starají o čističku, hovořil s nimi o provozu. Bobrová je na hranici kapacity čističky (mají 1 100 EO 

v provozním řádu). Dle vyjádření Ing. anonymizováno mají v Bobrové problém s balastními vodami, dotéká 

jim tam zahnívající voda. Ani neviděl velkou ochotu. Muselo by dojít ke zkapacitnění stávající čističky, 

problematický přístup. Dále by muselo být zajištěno přečerpávání tak, aby voda v síti nezahnívala, čím delší 

výtlak, tím je to problematičtější. Tuto variantu nám Ing. anonymizováno nedoporučuje. Starostka vystoupila 

s připomínkou, že ona měla ze schůzky v Bobrové jiný pocit, Bobrová by ochotná byla, ale upozorňovala na 

problémy, které by se musely vyřešit. Ing. anonymizováno – nutné řešit dva problémy - problém A) balastní 

vody, B) kalové hospodářství. I pokud vybuduje obec vlastní čistírnu, musí řešit, co s kaly. Kaly – náklady 

v desítkách tisíc. Lze je kompostovat, spalovny (ty nejsou), hygienizace (ta se vyplatí až od 1 000 obyvatel). 

Vhodné vybudovat zařízení na hygenizaci kalů společné pro více obcí.  

Ing. anonymizováno – při výstavbě mít kvalitní stavební dozor, dobrého technologa, svědomitého důchodce, 

který se bude o provoz čističky starat. ANO, čistírna je problém-největší investice v historii, zadlužení do 

budoucna.  

Ohledně finančního hlediska – SFŽP podporuje projekty do částky 90 tis. Kč na trvale bydlícího obyvatele, 

pokud jsou vyšší, vyřazuje (něco by muselo do neuznatelných nákladů). Hrubý odhad - stoková síť+čistírna = 

38 mil. Kč. 64 % dotace SFŽP + dotace od Kraje na úroveň 75 %, vlastní prostředky obce = 9,5 mil. Kč 

z vlastních prostředků. Na komunikaci nedávají, počítat s penězi na obnovu komunikací. Spočítají se ostatní 

plochy, aby obec věděla, na kolik to přijde. Stoková síť je konstantou. 30 – 40 % dělají odpisy – na stočném 

si musíme vydělat za 20 let na novou čistírnu. Za 15 let na novou technologii. Od nápadu po realizaci je to asi 

7 let. Zeptat se na úřadě, jestli nám zatím stačí studie, jestli je to dostatečné, aby nám byla udělená výjimka.  

Dotaz, co tedy Ing. anonymizováno doporučuje? – Spíše by se přiklonil k samostatné čistírně (přestože minule 

doporučoval jako vhodnější napojení na Bobrovou), ale obec čeká do budoucna administrativa a provozování. 

Přečerpávání – méně starostí, levnější provoz, ale bude problematické naplánovat přivaděč do Bobrové. 

Radešínská Svratka nemá také již kapacitu, tak jako Zvole-Olešínky. Ve studii to spočítá. Budoucí náklady na 

občana činí cca - 1 člověk x 100 litrů na den x4 osoby x 365 dnů-146 m3x50,- Kč, to je cca 7 500,- Kč pro 

čtyřčlennou rodinu, na člověka cca 1800 Kč na osobu za rok.  

Obec Račice, dle sdělení starosty, půjde do domácích čističek odpadních vod, obec přispěje občanům na 

vybudování, každá domácnost si bude muset vyřešit sama.   

Závěr – udělat ještě jednu schůzku v Bobrové, pokud bude ochota řešit, vyvolat schůzku se starosty okolních 

obcí ohledně společného budoucího řešení kalového hospodářství. 

Studie může být podkladem pro projekt.   

Následovala prezentace anonymizováno, která zpracovávala jako bakalářskou práci „Stavebně-technický stav 

kanalizace v obci. Provedla pasportizaci kanalizace včetně geodetického zaměření. Výstup - většina šachet je 

ve špatném stavu, jsou zaasfaltované kanály, nevyhovující poklopy. Krytí v silnici by mělo být 1,8 m, v trávě 

minimálně 80 cm, ve velké části kanalizace není. Havarijní stav vidí u kanalizace před č.p. 5, 80 a 79 a pak u 

KD - stoka pod jevištěm je ucpaná, vhodné to tam otevřít a propojit na nové potrubí, které tam bylo 

vybudováno při přístavbě. Dohodnuto vytisknout velkou mapu na zeď a řešit havarijní stavy v kanalizaci. 

Usnesení č. 03/21/03a) – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace zpracovatele 

ekonomickotechnické studie variant čištění odpadních vod. Bude svolána další schůzka v Bobrové 

k hledání možného řešení a k řešení kalového hospodářství okolních obcí.   

 

Usnesení č. 03/21/03b) – Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci o stavu jednotné kanalizace Bc. 

anonymizováno, která ji zpracovala jako svoji bakalářskou práci. 

 

4) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce 

ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2020, které účetní zpracovala souhrnně do závěrečného 

účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce, a to i v elektronické podobě od 8. 6. 2021 do 25. 6. 2021 včetně 

zprávy o přezkumu hospodaření. Zastupitelé návrh závěrečného účtu obdrželi s pozvánkou.  Při zveřejnění 

byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany občanů. V této 

lhůtě nebyly doručeny připomínky občanů. Na jednání zastupitelstva obce také nebyly vzneseny připomínky.  
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Současně ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, která je součástí 

závěrečného účtu. Krajským auditorem nebyly zjištěny chyby a nedostatky (přezkum proběhl 4.6.2021 na 

obecním úřadě v Dlouhém). Zastupitelstvo obce hlasováním jednomyslně schválilo závěrečný účet obce, a to 

bez výhrad. 

Návrh Usnesení č. 03/21/04 - Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o 

výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2020 na základě § 43 zákona č.  

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

Hlasování:   8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

5) Schválení účetní závěrky za rok 2020 

Paní účetní seznámila přítomné s předloženou účetní závěrkou obce za rok 2020. Zastupitelé neměli 

připomínky. O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb. o 

požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Materiály vyjmenované 

v protokolu obdrželi zastupitelé elektronicky. 

Usnesení č. 03/21/05 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2020. 

Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno 

 

6) Hospodaření obce a zpráva o činnosti 

Přehled hospodaření obce k 23.6.2021 byl promítnut projektorem a místostarostka podala bližší informace. 

Dále podala zprávu o činnosti o minulého jednání:  
- Pokračovaly práce na záchodech v KD – dokončeno, první taneční výlet už proběhl s využitím plné kapacity, dobré 

ohlasy, fronty se netvořily. Na rekonstrukci WC byla žádost do POV. 

- V polovině května na místo pod pergolu KD dodáno 6 sestav masivních dřevěných lavic dle našich požadavků 

(spokojenost). 

- 20.5.2021 schůzka se zástupci Kraje, KSÚS a vlastníka ohradní zdi – řešeny možnosti opravy. Závěr byl, že pokud 

má vlastník opěrné zdi pocit, že došlo ke škodě na jeho majetku ze strany vlastníka silnice, má se písemně obrátit 

na Kraj a požadovat náhradu, ale dle vyjádření pojišťovny Kraje, k žádné škodě z jejich strany nedošlo a není důvod 

k plnění. Zeď odpovídá stáří, Kraj ani KSÚS nechtějí budovat novou betonovou zeď i přes nabídku vlastníka, že by 

jim část svého pozemku přenechal. Navrhují opěrnou zeď zbourat a pouze provést vysvahování. S tím nesouhlasí 

vlastník, a to i z důvodu zatékání vody z komunikace na jeho pozemek. Situace se asi v brzké době nevyřeší a 

komunikace se v obci opravovat nebude. Navíc v obci nejsou vyřešeny kanály a ani z tohoto důvodu to nevidí 

úředníci z Kraje jako vhodné.  

- Na začátku června zahájeny přípravné práce na opravu silnice do Račic, realizace podzim 2021 

- Turistická mapa od KČT nedopadla, nebyli ochotni snížit cenu bez papírových map, přestože měli v nabídce i tuto 

možnost za 9 990,- Kč, trvali na částce 17 968,- Kč. Nekorektní jednání, po 3. jednání jsme ukončili jednání. 

- Minulý týden se místní zemědělci anonymizováno s anonymizováno pustili do opravy další části polní cesty – 

vybagrovali kufr a navezli kamení. V létě by se měla opravovat silnice z Ostrova n/O do Křižanova, bude tam 

možnost frézované, předběžně domluveno se stavbyvedoucím 400 - 500 tun v hodnotě asi 50 tis. Kč – zastupitelé 

souhlasí.  

- 25.5.2021 jsme na Krajském úřadě v Jihlavě převzali cenu veřejnosti v soutěži Rok života v obcích Kraje Vysočina. 

Dotace ve výši 50 tis. Kč je již na účtu. 

- 4.6.2021 proběhl přezkum hospodaření. 

- Nyní probíhá kontrola dotací z úřadu práce na VPP za roky 2019 a 2020 

- 17.6.2021 proběhla schůze mikroregionu Novoměstsko, viz dále 

- 17.6.2021 odsouhlasení bodů na místě odkupu a směny cesty na k.ú. Račice u Dlouhého směrem k vrtu. Vyznačeny 

orientačně hraniční body i u cesty vedoucí do Čekánovce. V zakreslené obecní cestě několik velkých stromů 

napadených kůrovcem, nutná vyvážečka.  

- 18.6.2021 byla na Podvesnicích vybagrovaná struha navazující na zatrubněný potok vedoucí z obce. Není shoda, 

jak vyřešit zbývající část na louce, nyní nelze nic dělat kvůli zemědělským dotacím.  

- Byla podaná žádost na SFŽP na propojení nového vrtu s vodojemem. Rozpočet cca 3 400 000,- Kč. Během léta 

vhodné provést výběrové řízení na dodavatele, pokud bude akce podpořena.  

- 25. 9. 2021 se, pokud situace dovolí, uskuteční Obecní posezení, je zamluven u KDÚ-ČSL skákací hrad 

- Od minulého týdne je nakácené dřevo na vazbu na hasičskou zbrojnici, sděleno veliteli hasičů anonymizováno, že 

je potřeba co nejdříve odvést na katr. Dnes informoval, že na katr nejdříve v srpnu, řeší postřik dřeva. 

- Vodoměry pro výměnu – nabídka od Renovy – z důvodu úspory fin.prostředků bych ponechala na dalších 5let 

stávající systém bez elektronického přenosu.  

- Dnes přišla nabídka na možnost platebního terminálu na obecní úřad pro platby kartou od KB. První rok zdarma při 

objemu do 50 tis. Kč měsíčně. Zkusit kontaktovat Českou spořitelnu, jako mají oni nabídku…., odsouhlaseno. 

- Na OÚ k dispozici tašky na kov, ve kterých mohou občané nosit drobné kovy (plechovice) do velkého kontejneru 

na návsi. 
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- Dnes se konalo on-line Krajské setkání SMS, hodně se diskutovalo o novém odpadovém zákonu a způsobu 

nastavení, prováděcí vyhláška je nyní v Senátu. 

Návrh usnesení č. 03/21/06a) - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 23.6.2021 a 

zprávu o činnosti.  
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

Návrh usnesení č. 03/21/06b) - Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku ke zjištění bližších informací 

k platebnímu terminálu od České spořitelny.   
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

7) Informace z jednání Mikroregionu Novoměstsko 

Předsedající informovala o jednání, které proběhlo 17.6.2021. 
- Členská schůze schválila účetní závěrku a závěrečný účet mikroregionu včetně zprávy auditora za rok 

2020 bez výhrad 
- Zástupci MAS Zubří Země informovali, že se připravuje nové programovací období, jak budou 

zpracovány možnosti pro čerpání dotací, pošlou informace  
- Bylo projednáváno Memorandum o spolupráci mezi městem NMNM, SK NMNM a mikroregionem 

Novoměstsko. K memorandu bylo přistoupeno po problémech s udržováním lyžařských tratí v zimní 

sezóně, zejména ze strany SK NMNM: Některým starostům se nelíbí, že v memorandu je i řešení 

modernizace areálu. Bylo schváleno tuto část (čl.2) z návrhu memoranda vyloučit. Poté schváleno 

v upraveném znění. 
- Podíly obcí na úpravě tratí v zimním období, poděkování TJ Řečice, za dobrou spolupráci 
- Informace o připravovaných a probíhajících projektech – cyklostezky ul. Nečasova NMNM – Nová Ves, 

I. Etapa, Cyklostezka Jiříkovice – lokalita Vališovy rybníky, cyklostezka ul. Nečasova – ul. Žďárská, 

Přestavby červeného a modrého trailu, Posílení strategického řízení v obcích, nákupy kompostérů do obcí.. 
- Na jednání vystoupila ředitelka střediska Myslibořice Diakonie ČBCE a představila chystaný projekt 

Domu Pomněnka, který by se měl začít stavět letos v NMNM – projednávali jsme žádost na minulém 

zastupitelstvu. Dohodnuto, že je možné projekt podpořit finančním darem buď přes Mikroregion 

Novoměstsko společnou smlouvou nebo samostatně. Zastupitelé odsouhlasili částku, kterou předběžně 

přislíbili na minulém jednání, tj. fin. dar 5 000,- Kč, poskytnout přímo Diakonii. 

Usnesení č. 03/21/07a) - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci z jednání Mikroregionu 

Novoměstsko včetně projednání závěrečného účtu za rok 2020. 

 

Návrh usnesení č. 03/21/07b) - Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout dar pro Diakonii ČBCE na 

stavbu Domu Pomněnka v Novém Městě na Moravě ve výši 5 000,- Kč a uzavřít darovací smlouvu přímo 

d Diakonií ČBCE.  

Hlasování:  5 pro, 0 proti, 3 se zdržel – schváleno. 

 

8) Rozpočtové opatření 3/2021 

Předsedající předložila ke schválení návrh rozpočtového opatření č. 3/2021. Předsedající seznámila s náklady 

na provozování hřbitova v Bobrové a byl schválen vypočtený příspěvek ve výši 12 720,- Kč. Zastupitelstvo 

jednohlasně schválilo.     

Návrh usnesení č. 03/21/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. 
Hlasování: 8  pro, 0 proti, 0  se zdržel – schváleno. 

 

9) Propojení nového vrtu s vodojemem-informace  

Předsedající informovala o postupu prací – dokončen projekt, připravená žádost o dotaci na SFŽP, která byla 

odeslaná, zatím nevíme, zda bude podpořená. Projekt rozeslán projektantem k vyjadřovačkám. Protože se 

zasahuje vedením do lesního pozemku, musí dojít k jejímu vyjmutí z PUPFLu a to také na základě 

zpracovaného GP. Rozhodnutí na trvalé odnětí je vydáno, čekáme na nabytí právní moci. Vypočtený poplatek 

560,- Kč a bude muset být skácená bříza (vlastník s tím je srozuměn). S vlastníky dohoda ohledně koupě a 

směn pozemků. Nyní se zpracovává geometrický plán, následně budou vypracovány smlouvy.  

Usnesení č. 03/21/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup prací na propojení nového vrtu 

s vodojemem.  
 

10) Schválení směny pozemku dle Záměru č. 3/2021 

Záměr směny pozemků byl schválen na minulém jednání. Záměr směny byl zveřejněn od  11.5.2021 – 24. 6. 

2021. Jedná se o směnu pozemku vyježděné cesty lesem p.č. 292 v k.ú. Račice u Dlouhého. Pro obec je 

pozemek důležitý jako přístupová cesta k novému vrtu. Díky směně získá obec bezúplatné věcné břemeno pro 
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vedení přivaděče do vodojemu. Smlouva bez doplatku. Náklady na GP a vklad do KN uhradí obec, protože je 

to v zájmu obce. Hodnota pozemku je obcí rovnocenná. Body vytyčené v terénu pro zpracování geometrického 

plánu byly odsouhlaseny vlastníky na místním jednání 17.6.2021. 

Návrh usnesení č. 03/21/10 - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje směnu pozemků s anonymizováno dle 

záměru č. 3/2021 dle odsouhlaseného geometrického plánu zpracovaného Ing. anonymizováno. 

Starostku obce pověřují k uzavření smlouvy. Náklady na vypracování GP a vklad do KN bude hradit 

obec.   

Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno. 

 

11) Schválení směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému č. 1/2021 
Z důvodu zabezpečení majetku obce v areálu U Pávků jsme se rozhodli pro instalaci kamerového systému. 

Problematika byla řešena s pověřencem pro ochranu osobních údajů, která se byla v obci podívat a instalaci 

kamery doporučila. S tím souvisí nastavení pravidel nahlížení do záznamů a případné předání policii v případě 

potřeby. Se směrnicí byli zastupitelé seznámeni. Pověřené osoby – starosta, místostarosta a technik budou mít 

přístup k datům.  

Návrh usnesení č. 03/21/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici k ochraně osobních údajů 

v kamerovém systému č. 1/2021.    

Hlasování:   8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

 

12) Různé  

a) Návrh na zastínění pergoly – předsedající předložila k diskusi návrh na zastínění pergoly u KD, byl 

požadavek na promítání mistrovství světa v hokeji, zastínění provedeno provizorně černou plachtou. 

Zjišťovány možnosti esteticky vhodnějšího zastínění, které by bylo praktické, vzhledem k pořádaným akcím. 

Návštěva v Nové Vsi, kde mají posuvná okna z polykarbonátu – sami nedoporučují, nebo lépe propracovat. 

Poptáno několik firem na Screenové rolety – 4 ks - (jak fungují promítnuto projektorem z internetu) – ceny od 

cca 107 tis. Kč – cca 300 tis. Kč. Nejlevnější varianta – šedé plachty. Záměr zastínění ponechán k promyšlení. 

b) Tulis Josef – námět k zamyšlení, zda nenechat zarůst betonovou zeď na hřišti nějakou plazivkou, zastupitelé 

nejsou proti. Ing. Cikryt navrhuje přísavník, není tak agresivní, jako břečťan.  

 

 

22. Závěr 
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 21.43 hod. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 6. 2021 

 

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

  

Ověřovatelé zápisu:          Ing. Cikryt Jiří  ……………………….……….. 
 

           Hubl Jiří         ……………………………..…. 

 

 

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

 


