Obec Dlouhé, Dlouhé 10, 592 55 p. Bobrová, IČO 00599361
Č. j. 01/22

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022
konaného dne 24. 2. 2022, od 19:00 hod, v zasedací místnosti obce
Přítomní členové ZO (8 z 9):
Bureš Luboš, Ing. Jiří Cikryt, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis Josef, Tulisová
Pavlína
Omluven:
Tulis Pavel
Hosté:
anonymizováno - zaměstnanec obce
Přítomní občané:
anonymizováno , Ing. anonymizováno, anonymizováno
Ověřovatelé zápisu:
Petera Roman, Bureš Luboš
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Hospodaření obce za rok 2021 a zpráva o činnosti
Rozpočtové opatření 9/2021 – na vědomí
Záměr pořízení komunálního traktoru s příslušenstvím
Schválení rozpočtu na rok 2022
Finanční dary organizacím v roce 2022: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum
pro zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava, Linka bezpečí, Koruna Vysočiny
Schválení Aktualizace č. 2 Programu rozvoje obce
Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení a schválení
Schválení vyřazení sněžné frézy z majetku obce pro neopravitelnost
Připojení nového vrtu - schválení členů hodnotící komise pro zakázku malého rozsahu
Zapojení do projektu při tvorbě regionální hry „Jak dobře to u nás znáš?
Žádost o zapojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Přísedící u soudu na nové volené období
Různé
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. Zastupitelstvo se schází v den,
kdy Rusko napadlo Ukrajinu 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. 2. 2022 do 25. 2. 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 další průběhu schůze pověřila
místostarostku obce (dále jen předsedající).
Návrh usnesení č. 01/22/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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2) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla za ověřovatele zápisu Romana Peteru a Luboše Bureše. Oba jmenovaní byli jednohlasně
schváleni.
Návrh usnesení č. 01/22/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Romana Peteru a Luboše Bureše.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
3) Hospodaření obce za 2021a zpráva o činnosti
Podrobný přehled hospodaření obce za rok 2021 byl promítnut projektorem a místostarostka podala bližší
informace. Zastupitelé obdrželi s materiály. Nikdo nevznesl dotaz k hospodaření. Dále místostarostka podala
zprávu o činnosti o minulého jednání:
-

-

-

-

-

Na zpracování palivového dřeva pod Polňákem se přihlásili rodiny anonymizováno . Stromy pokáceny před 14 dny. Kvůli větru
zatím nebylo možné začít pracovat. Obdobně tak v obecním lese, kde při vichřici 17. 2. 2022 bylo vyvráceno, zlomeno odhadem
na 200 m3. Je dohodnuto s lesním hospodářem, že jak to bude možné, přijdou likvidovat škody chlapi od anonymizováno
Zamluveny sazenice na výsadbu u Kočičích hlav a pod Polňákem, zde problém s mysliveckou boudou pana anonymizováno ,
bude oplocenka. Zastupitelé by souhlasili, aby oplocenka byla mimo boudu, která by mohla zůstat na místě. Diskutováno, jak
připravit na výsadbu – pokud bude potřeba, tak souhlas s objednáním půdní frézy. Zálesí se nebude osazovat zatím.
14. ledna proběhlo na OÚ jednání s pracovníky VAS a projektantem ohledně připomínek k projektu na propojení vrtu
s vodojemem. Měli asi 30 drobných připomínek. Mezi větší úpravy patří 3 měsíční zkušební provoz pro vychytání nastavení
způsobu čerpání. Dále dálkový přenos, nový rozvaděč, úpravy ve vodojemu pro filtr manganu a železa apod… Po přepočtu nárůst
o 1 míl. Kč. Od 1.1.2022 obec plátce DPH, v tomto případě výhoda, budeme si moci uplatnit DPH. Příslib dotace byl počítán
z původní částky včetně DPH, dle ověření na fondu by neměla být dotace krácená. Prováděcí projekt by měl být předán toto
úterý, příprava výběrového řízení za pomoci Mikroregionu Novoměstsko.
V lednu obdržena poštou od Ing. anonymizováno Variantní studie možností čištění odpadních vod, jejímž zpracováním jsme se
zabývali v průběhu cca 1,5 roku zpět. Zastupitelům bude k prostudování zaslána na e-mail. Studie zaměřena směrem pro výstavbu
klasické ČOV s oddělenou kanalizací. Kořenovka pouze zkopírované informace z literatury a nevhodnost čištění. Konzultováno
s profesorem, u kterého bude zpracovávat diplomovou práci Bc. anonymizováno , která by byla ochotná dopracovat včetně
finančního výpočtu náročnosti daných variant. S prof. Hluštíkem dohodnuto, že by přijel k nám do obce a udělal přednášku
k jednotlivým typům čističek, abychom měli i jiný (moderní) náhled na problematiku. Koncem ledna místostarostka se starostou
Bohdalce navštívili starostu Sklenného nad Oslavou (podobně velká obec), má klasickou ČOV asi 5 let, ukázal nám provoz. Stará
se o provoz sám, ale říká, nebyl 5 let na dovolené, je u toho uvázaný, je to náročné jak na provoz, tak administrativu….
Přes MAS Zubří země MAS Oslávka… proběhla na Skalském dvoře konference na téma voda v krajině – klimatologie, lesníci,
soukromí zemědělci…. Zde kontakt na starostu ze Sklenného u Žďáru nad Sázavou, kde mají kořenovku. Místostarostka se tam
také pojede podívat, případně navrhuje společnou návštěvu v Bukově, kde také provozují kořenovku asi rok. Zastupitelé projevili
zájem.
Na Fond Vysočiny podaná žádost o dotaci na obnovu sportoviště v obdobném rozsahu jako v loňském roce, kdy jsme neuspěli.
Zaplacena částka 2 200,- Kč za přestupkové řízení Městu NMNM. Zastupitelé vzali na vědomí.
Na OÚ proběhlo správní řízení na zrušení trvalého pobytu, bylo ukončeno před vydáním rozhodnutí z důvodu odstěhování na
jinou adresu.
Na obsluhu v hospodě byla na Dohodu o provedení práce přijatá anonymizováno ml. Z důvodu, že se jedná o dceru
místostarostky, požádala o schválení zastupitelstvo, jednomyslný souhlas včetně hodinové sazby. Problematické letos někoho
sehnat. Také leden velmi nízká návštěvnost, museli jsme snížit počet dnů na 2.
Místostarostka informovala o vyhlášení soutěže Vesnice roku, požádala zastupitelé o názor, zda se přihlásit.
Místostarostka informovala o plánovaných kulturních akcích na 1.pol.

Usnesení č. 01/22/03 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za rok 2021 a zprávu o
činnosti.

4) Rozpočtové opatření 9/2021 – na vědomí
Místostarostka informovala o provedeném posledním rozpočtovém opatření za rok 2021, které schválila
starostka obce 31.12.2021. Bez připomínek. Vzato na vědomí.
Usnesení č. 01/22/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2021.
5) Záměr pořízení komunálního traktoru s příslušenstvím
Od minulého zasedání, kdy bylo odsouhlaseno začít zjišťovat možnosti pořízení nového komunálního traktoru,
který by bylo možné využít pro více činností (např. i s čelním nakladačem, ramenem na mulčování apod.)
začal zaměstnanec obce anonymizováno spolu se starostkou, místostarostkou a některými zastupiteli obce (Petera
Roman, Hubl Jiří, Krejsek Jan) s intenzivnějším zajišťováním informací a nabídek. Osloveny okolní obce
(Zvole, Bobrová, Bohdalov, Nové Veselí, Lavičky…) ohledně referencí, zjišťovány možnosti.…. S nabídkami
a radami postupně během ledna a února přicházeli i soukromí zemědělci v obci, se kterými bylo konzultováno.
Přes obchodníka pan Fikara (kontakt obdržen v Ostrově nad Oslavou) proběhla návštěva ve Firmě SYNPRO
v Dolních Bílovicích – traktory Lamborghini, SAME, Deutschfahr. Osobní návštěva také ve firmě P&L, spol.
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s r.o. ve Velkém Meziříčí. Různé možnosti průběžně konzultovány se zastupiteli Dnes před zastupitelstvem
proběhla poslední porada zastupitelstva k záměru koupě traktoru s příslušenstvím, kde byly probírány,
konzultovány a hodnoceny všechny obdržené nabídky jako podklad pro rozhodnutí zastupitelstva.
Závěr z jednání:
- Zakoupit traktor letos vzhledem k vývoji cen na trhu i z důvodu nové legislativy EU pro motory
(močovina…)
- Důležitým hlediskem je hlavně dostupný servis a záruční podmínky (jeden z hlavních důvodu, proč nebylo
rozhodnuto o koupi traktoru od firmy SYNPRO – servis daleko, přestože plánují do půl roku na Vysočině
vybudovat, záruka 12 měsíců). Firma P&L, spol. s r.o. ve Velkém Meziříčí blíže a nabízí 5 let záruku na motor
a převodovku. Nabízí také postupné financování – na splátky bez navýšení – 500 000,- Kč zálohou do
31.3.2022, pak 500 000,- Kč do 10 dnů od předání a zbytek do konce roku 2022.
- Jako zásadní je jako první pořídit Traktor s nakladačem a mulčovačem z důvodu sečení velkých ploch
(Podvesnice, Přehrázky, okolo polních cest….). K tomu pak následně kontejnerový nosič s kontejnerem
(dotaz, zda by nestačil vůz/valník za traktor, byl by levnější – odpověď: Kontejner je možné složit, převézt
v něm traktůrek na sečení, může být používán i pro suť, je využitelnější než jen vůz, přestože cena je vyšší).
Porovnávány nabídky na kontejnerový nosič, ale cena stejná jak od prodejce, tak i výrobce. Rozhodnuto
objednat vše u jedné firmy.
- Dotaz - zda musí proběhnout výběrové řízení, nebo stačí obdržené nabídky předsedající sdělila, že do hodnoty
2 mil. Kč za dodávku bez DPH mohou rozhodnout zastupitelé. Zastupitelé souhlasili, že si vyhrazují právo
rozhodnout o nabídkách.
A z důvodu, že na pořízení traktoru nelze čerpat větší dotace, navrhuje předsedající rozložit financování i
nákup:1.traktor s nakladačem a mulčovačem koupit letos a využít dotace z POV. 2. Kontejnerový nosič a
kontejner ponechat k zakoupení na příští rok a financovat také z POV a to i z důvodu dodání nejdříve v prosinci
2021. Zdůvodnění také vzhledem k plánované akci Propojení vrtu s vodojemem, aby nedošlo k problémům
s financováním. Po diskusi proběhlo hlasování o nabídce od firmy P&L.
Návrh usnesení č. 01/22/05 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup komunálního traktoru KIOTI
DK6020 s nakladačem a mulčovačem dle nabídky č. RePe220214 od firmy P&L Velké Meziříčí, spol.
s r.o. ze dne 14.2.2022 a kontejnerového nosiče Portýr 3.2. s vanovým kontejnerem dle specifikace číslo
210220301. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k podpisu Kupních smluv. Zvlášť bude uzavřena
smlouva na koupi Kolového traktoru KIOTI DK 6020 s příslušenstvím s dodáním do 15.8.2022 a druhá
na Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 3.2. + vanový kontejner s dodáním v lednu 2023. Na
financování bude použita dotace z POV Kraje Vysočina.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
6) Schválení rozpočtu na rok 2022
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu po zveřejnění na úřední desce obce k prostudování a k připomínkám.
Návrh byl vyvěšen od 8. 2. 2022 do 24.2.2022, připomínky k návrhu rozpočtu obecní úřad neobdržel. Účetní
obce informovala, že návrh rozpočtu byl sestaven za jednotlivé §. Zastupitelé e-mailem obdrželi i návrh na
rozpis rozpočtu.
Návrh rozpočtu byl promítnut dataprojektorem a projednán. Projednány finanční dary jednotlivým
organizacím, které obec pravidelně každoročně podporuje - schváleno v navrhovaném znění. Vzhledem
k plátcovství DPH od 1.1.2022 požádala předsedající o schválení pravomoci pro starostku obce k rozpočtovým
úpravám na položce 5362 a 8901 v neomezené výši (odvody a nároky na DPH z ekonomických činností.
Doplněno do stávající směrnice – schváleno.
Návrh usnesení č. 01/22/06a) –Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočet obce na rok 2022 s příjmy
ve výši 5 050 000,- Kč, výdaji ve výši 6 000 000,- Kč. Schodek rozpočtu 950 000,- Kč bude kryt přebytkem
z předchozích let, na splátky dlouhodobého úvěru bude použito 388 900,- Kč. Rozpis rozpočtu provádí
správce rozpočtu, tj. účetní
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Návrh usnesení č. 01/22/06b) –Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje Směrnici č. 1/2022 k provádění
rozpočtových opatření a technickým úpravám rozpočtu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
7) Finanční dary organizacím v roce 2022: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro
zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava, Linka bezpečí, Koruna Vysočiny
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Poskytnutí fin. darů a dotací z rozpočtu obce a jednotlivé žádosti byly projednány při schvalování rozpočtu.
Daňové příjmy na jednoho obyvatele za rok 2021 byly 16 353,- Kč ( v roce 2020 to bylo 14 789,- Kč, v roce
2019 to bylo 15 305,- Kč).
V tomto bodě schvaluje zastupitelstvo jmenovitě finanční dary pro organizace, které jsou ve schváleném
rozpočtu, částky stejné jako v předchozím roce.
Finanční dary organizacím
Domácí hospic Vysočina, o.p.s.
Centrum Zdravotně postižených, o.p.s.
Diakonie Broumov, sociální družstvo
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.
Linka bezpečí
Centrum Zdislava
CELKEM

navrženo
v rozpočtu

navrženo při
jednání
zastupitelstva

schváleno

2000

2000

1000
1000

1000
1000

1000

1000

500

500

20000
25500

20000
25500

Schváleno ZO
již 16.12.2021

Schváleno ZO
již 16.12.2021

Návrh usnesení č. 01/22/07 - 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: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
8) Schválení Aktualizace č. 2 Programu rozvoje obce
Z důvodu možnosti žádat o dotaci z MAS Zubří země, je třeba mít záměr/projekt schválen v Programu rozvoje
obce. Vzhledem k předběžné možnosti čerpat dotaci na komunální traktor předsedající připravila aktualizaci,
kam také zařadila další plánované projekty. Bohužel v úterý bylo z MAS potvrzeno, že na komunální traktor
nelze dotaci čerpat, nesplňujeme podmínky a ani bychom nesplnili bodové ohodnocení. Proto předsedající
navrhuje zařadit mezi projekty další aktivitu – buď pořízení vestavné skříně pro potřeby spolků do zasedací
místnosti nebo ozvučovací a světelnou techniku do KD.
Návrh usnesení č. 01/22/08 - Zastupitelstvo obce schvaluje Aktualizaci č. 2 Programu rozvoje obce na
roky 2017 - 2022
Hlasování: 8 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 20. 7. 2021 a 20. 2. 2022. Záznam z kontrol promítnut dataprojektorem.
Návrh usnesení č. 01/22/09 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního a
kontrolního výboru za uplynulé období bez připomínek.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
10) Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení a schválení
Projektorem promítnuta závěrečná inventarizační zpráva včetně vyjádření inventarizační komise. Zastupitelé
seznámeni s přírůstky a úbytky majetku v roce 2021. Materiály obdrželi zastupitelé s pozvánkou.
Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek. Žádný Dlouhodobý majetek nebyl navržený k vyřazení.
Návrh usnesení č. 01/22/10 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu za
rok 2021.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
11) Schválení vyřazení sněžné frézy z majetku obce pro neopravitelnost
Problém s nefunkční sněžnou frézou řešen již na minulém jednání. Byl pokus o opravu svépomocí, následně
byla odvezena k opravě panu anonymizováno do Budče, kde byla až doposud, snažil se sehnat náhradní díly, ale
ty už nejde sehnat. Vrátil nám ji jako neopravitelnou. Předsedající se zeptala, zda by někdo ze zastupitelů si
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frézu nechtěl vzít domů a podíval se, zda by se to dalo opravit (nechat vyrobit někde náhradní díly – ozubená
kola apod., nebo zda to nemá z finančního hlediska cenu). Zastupitelé odsouhlasili vyřazení z majetku. Nová
se zatím nebude pořizovat, osvědčila se radlice od anonymizováno , kterou nám daroval na zahradní traktůrek.
Návrh usnesení č. 01/22/11 - Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení a likvidaci sněžné frézy z majetku
obce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
12) Připojení nového vrtu - schválení členů hodnotící komise pro zakázku malého rozsahu
Předsedající informovala, že před dokončením prováděcího projektu stavby proběhla na OÚ schůzka se
zástupci VAS, kteří provádí správu obecního vodovodu. Nyní ještě po dopracování je projekt na VASce ke
kontrole, zda bylo zapracováno, co požadovali. Poté proběhne výběrové řízení na zakázku malého rozsahu.
Cena oproti červnu, kdy byl projekt podán na SFŽP s žádostí o dotaci vzrostla z částky 2 829 715,- Kč bez
DPH na 3 692 070,- Kč. Předsedající navrhuje za členy hodnotící komise: Hlavatá Jaroslava, Tulisová Pavlína,
Krejsek Jan, Hubl Jiří, anonymizováno . Náhradníky by byly Tulis Pavel, Bureš Luboš. Nominovaní souhlasili.
Návrh usnesení č. 01/22/12 - Zastupitelstvo obce schvaluje za členy hodnotící komise na dodavatele stavy
Připojení nového vrtu – Dlouhé tyto členy: Hlavatá Jaroslava, Tulisová Pavlína, Krejsek Jan, Hubl Jiří,
anonymizováno . Náhradníci Tulis Pavel, Bureš Luboš.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
13) Zapojení do projektu při tvorbě regionální hry „Jak dobře to u nás znáš?
Předsedající informovala o nabídce firmy Fox Games s.r.o. na zapojení se do výroby regionální deskové hry.
Podklady zaslány s pozvánkou. Minimální odběr 10 ks her v hodnotě cca 510 – 590,- Kč. Proběhla diskuse
pro i proti, jedná se o propagaci obce i mimo region. Většina zastupitelů souhlasí se zapojením a nákupem 10
ks k propagaci obce a k nabídce prodeje pro občany.
Návrh usnesení č. 01/22/13 – Zastupitelé obce schvaluje zapojení do projektu při tvorbě regionální hry
„Jak dobře to u nás znáš? a objednání 10 ks her.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel – schváleno.
14) Žádost o zapojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Místostarostka přečetl žádost Spolku Lungta o zapojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“,
vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2022 na budově úřadu. Žádost se opakuje každoročně. Zastupitelé obce
nemají zájem podporovat tuto kampaň.
Návrh usnesení č. 01/22/14 – Zastupitelstvo obce Dlouhé neschvaluje zapojení obce do akce Vlajka pro
Tibet.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
15) Přísedící u soudu na nové volené období
Předsedající informovala, že v polovině letošního roku končí volební období přísedící u okresního soudu za
naši obec, paní anonymizováno a okresní soud Žďár nad Sázavou se obrací na zastupitelstvo o zvolení/potvrzení
ve funkci. Po dotazu na stávající přísedící, zda je ochotná pokračovat, tak paní anonymizováno by ráda už
skončila, vzhledem k věku a zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Předsedající informovala, že záležitost
konzultovala se soudcem okresního soudu. Soud by byl rád, kdyby zastupitelstvo do této funkce někoho zvolil
z řad našich občanů (podmínky byly zaslány v materiálech). Je to funkce neplacená, prováděná ve volném
čase. Zastupitelstvo nenapadá žádná osoba, která by byla vhodná. Předsedající vyzvala zastupitele, aby do
příštího jednání zkusili někoho navrhnout.
Návrh usnesení č. 01/22/15 – Zastupitelům není znám žádný vhodný kandidát na přísedícího u okresního
soudu Žďár nad Sázavou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
16) Různé
a) Mikroregion Novoměstsko – zjistit, zda by byl zájem ještě o kompostéry? Na podzim by mělo být vyhlášeno
další kolo žádostí. V rámci dotace by šlo požádat i o jednorázové kelímky a myčku (dotace 80 %) a případně
kontejner na odvoz BIO odpadu. Tyto požadavky dány na Mikroregion. Zájem o kompostéry je třeba zjistit.
Zastupitelé berou na vědomí.
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b) Žádost na odkup pozemků – obec obdržela e-mailem 7.1.2022 nabídku od firmy Viagem a.s. z Prahy na
prodej pozemků p.č. 2069, 2355, 2600, 2605 v k.ú. Dlouhé na Moravě, které vlastní od podzimu 2021. Jedná
se o pozemky o celkové výměře 11 125m2 za cenu 328 180,50 Kč. Ve většině případů se jedná o lesní
pozemky. Místostarostka firmu požádala, zda je ochotná cenu snížit, protože lesy jsou napadeny kůrovcem,
firma sdělila, že cena je pevná. Předsedsedající informovala, za jakou částku firma pozemky koupila, nyní
prodává více jak se 100x větší cenu. Firmě bylo sděleno, že o koupi musí rozhodnout zastupitelstvo a byl jim
sdělen termín konání. Před zastupitelstvem náhledem do Katastru nemovitostí zjištěno, že pozemky byly již
prodány, proto dáno pouze na vědomí zastupitelům, nezařazeno do programu jednání.
c) Dotaz od zastupitelů, jak to vypadá s veřejným projednáváním zastavěného území obce – předsedající
sdělila, že se Ing. anonymizováno na MěÚ připomínala již v prosinci 2021. Předsedající ji bude znovu
kontaktovat.
17) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a ukončila jednání ve 20.35.
Zápis byl vyhotoven dne: 28.2.2022
Zapsal:

Tulisová Pavlína

….………………….…………

Ověřovatelé zápisu:

Bureš Luboš

……………………….………..

Petera Roman

……………………………..….

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