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

Č. j. 04/20

Zápis z     12. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 24. 9. 2020, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (7 z 9), (8 z 9):
Bureš Luboš (příchod 19.50), Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Tulis Josef , Tulis
Pavel, Tulisová Pavlína
Omluven: Petera Roman
Přítomní občané:  ---
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Cikryt, Tulis Josef
Zapisovatel: Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce a zpráva o činnosti
4. Rozpočtové opatření 4/2020 
5. Vymezení zastavěného území obce-informace z místního šetření
6. Smlouva o výpůjčce – stavba II/385 Branišov – Dolní Rožínka – oprava silnice
7. Prodloužení termínu na opravu cesty do kopce
8. Dotace na obnovu zeleně na návsi – schválení podání žádosti o dotaci na SFŽP
9. Různé
10. 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. 9. 2020 do   24. 9. 2020. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, kromě Jana Krejska, 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. 04/20/01 – 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 Ing. Jiřího Cikryta a Josefa Tulise. Oba jmenovaní byli jednohlasně
schváleni.
Návrh usnesení č. 04/20/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Cikrta a Josefa
Tulise.
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Zprávu o  hospodaření  a  zprávu o  činnosti  od  minulého jednání  zastupitelstva  podala  místostarostka  obce
(promítnuto projektorem):
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- Probíhají práce na stavbě Retenčních přehrážek na obecním pozemku, plánované ukončení do konce října 2020, z tohoto důvodu odložena oprava
cesty do kopce na příští rok, polní cestu by měla firma COLAS udělat během 14 dnů včetně křižovatky

- V srpnu provedeno odborné prořezání stromů v obci arboretistou panem Bc.  anonymizováno
- V červenci a srpnu práce na oplocení u bývalé školy, hromosvod na budově a doplnění sněhovek. V září provedeny stavební úpravy vstupu do KD

firmou Juračka-Tulis. Souhlas se změnou užívání budovy č.p. 10 vydal stavební úřad dne 31.8.2020.
- V obecním lese pokračovala likvidace kůrovce – paseka u Skalníkovy boudy – cca 200 m3 dřeva, u cesty do Kříštice bylo vytěženo dalších cca 200

m3 a nyní označeno dalších cca 150 m3 na Kříštici (je objednáno u Potockého vykácení a odvoz). Jiří Hubl – bylo by dobré, kdyby odvezl i dřevo od
Polňáka, které tam je z loňska, až by se kácelo na Kříštici. Souhlas, pan Potocký bude osloven.

- Vodovod – zjištěna porucha čerpadla ve vrtu – 11.9. provedena výměna, 19.9. porucha na vodovodním řadu u č.p. 98 - opraveno
- Pokračují práce na přístavbě KD-dokončovací práce – střecha na pergole, dlažba, napojení svodů na dešťovou kanalizaci
- Domluveno na DoPP sečení trávy na Podvesnicích – těžce přístupný terén, obecní zaměstnanec tam nechce jít
- Došlo k rozorání obecní cesty v Čekánovci – řešeno se sousedními vlastníky. Vytyčeno Ing.  anonymizováno z Pozemkového úřadu za účasti Ing.

anonymizováno a  anonymizováno.  Ing.  anonymizováno měla objednané vytyčení geodetickou firmou, které proběhlo 17.9.2020 – cesta je  nyní
upravena, aby byla sjízdná. V návaznosti na to, vytyčeny hranice pozemku u polní cesty do RS ke Křížku, s uživatelem pozemku, firmou Proagro
Radešínská Svratka, a.s., dohodnuto, že obec může osadit kamenné sády. Po posečení kukuřice u polní cesty do Branišova bude obecní pozemek
vytyčen pozemkovým úřadem a zakopány sády.

- Proběhl technickobezpečnostní dohled na rybníku Halíř  a  Polňák – u Polňáku problém s vysázeným smrkovým porostem – dopisem i osobně
kontaktován vlastník, nyní je v řešení

- Záložní vrt – vydáno rozhodnutí k povolení provedení vrtu, dnes došlo povolení pro firmu Envirex k nakládání s podzemními vodami.
- Odpadní vody – kontaktován Ing.  anonymizováno ohledně informace, jak to vypadá se studií, ještě nezačal, ale dnes poslal podklady, které chce

zaslat
- Podaná žádost na odbornou přípravu velitelů SDH – dotace 1 200,- Kč, bude použita na refundaci mzdy, dále na začátku července podaná žádost o

dotaci přes MAS Zubří země na posezení u KD (stoly a lavice) a pak na opravu střechy nad skladem u Hasičské zbrojnice. Výsledek budeme vědět
cca listopad 2020.

- Nový modul  na  vedení evidence obyvatel  a  volebních seznamů, nový modul  na  mzdy – v rámci  modernizace technologií  povinnost  přejít  do
31.12.2020.

- Přístupnost webových stránek – seminář od SMS ČR v Jihlavě – naše webové stránky splňují
- Obecní posezení – poděkováno všem, kdo pomáhali.
- Dopravní obslužnost – Většina obcí nepodepsala zaslané smlouvy, krajské zastupitelstvo nakonec odhlasovalo, že náklady na dopravní obslužnost

bude hradit Kraj a vezmou pod sebe i víkendové spoje, ale pouze ty, které budou za rekreací, a že chybějící peníze vezmou z  dotačních titulů pro
obce. Uvidíme po volbách. Hejtman argumentoval, že se ozvalo pouze 8 % obcí, ostatní nereagovali – za naši obec jsme na kraj dopis poslali. 

Usnesení č. 04/20/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 24. 9. 2020 a zprávu o
činnosti. 

4) Rozpočtové opatření 4/2020
Místostarostka seznámila zastupitele s připraveným rozpočtovým opatřením č. 4/2020. Zastupitelé jednohlasně
schválili. Pouze dotace na zmírnění dopadu COVID 19, dotace z POV na opravu polní cesty, dotace na výdaje
na volby a ve stejné částce výdaje. Snížení predikce daňových příjmů a krizové řízení.
Usnesení č. 04/20/04 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Hlasování:  7  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

5) Vymezení zastavěného území obce – informace z     místního šetření  
Předsedající  seznámila  zastupitele  s průběhem  místního  šetření,  které  proběhlo  23.  9.  2020  (Ing.
anonymizováno,  Ing.  anonymizováno,  p.  anonymizováno.  Bude následovat veřejné projednání,  možno podat
připomínky. Zástupci MěÚ doporučili obci nechat zpracovat zastavovací studie v možných lokalitách budoucí
zástavby (u spojovací cesty, pod družstvem). Zadavatel je obec, která žádá přes územní odbor Nové Město o
zpracování. Ing.  anonymizováno se nabídla, že by na příští jednání přinesla na ukázku již zpracovanou studii
v nějaké obci a podala by bližší informace.  
Usnesení  č.  04/20/05  -  Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  informace  z místního  šetření  k vymezení
zastavěného území obce. 

Přišel Luboš Bureš 19.50

6) Smlouva o výpůjčce – stavba II/385 Branišov – Dolní Rožínka – oprava silnice
Obec obdržela od Kraje žádost o výpůjčku pozemků pod silnicí, kterou by chtěl Kraj opravovat. Dopis i návrh
smlouvy o výpůjčce obdrželi zastupitelé e-mailem. Záměr byl zveřejněn od 10.8.2020 do dnešního dne. 
Realizace  stavby  –  rok  2021,  2022,  poté  bude  majetkoprávní  vyrovnání  (dar  Kraji  Vysočina).  Pan  Tulis
vysvětlil, jak to vzniklo, že pod Krajskou silnicí jsou pozemky soukromých vlastníků. Předsedající navrhla, že
při majetkovém vypořádání po realizaci akce by bylo lepší darovat celý pozemek Kraji (celý pozemek má 134
m2, dotčeno stavbou by mělo být 95 m2), obci se nevyplatí mít v k.ú. Branišov tak malý pozemek. V k.ú.
Branišov má obec ještě pozemek p.č. 340/7 o výměře 26 m2-ostatní plocha, silnice, který by bylo vhodné také
převést na Kraj.
Návrh usnesení č. 04/20/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku
par.  č.  340/15  (ostatní  plocha  –  silnice  v k.ú.  Branišov  nad  Pernštejnem,  která  je  v současné  době
zastavěna  asfaltovými  vrstvami  silnice  II/385  za  účelem  provést  stavbu  „II/385  Branišov  –  Dolní
Rožínka“ (oprava asfaltového povrchu, počištění a oprava silničních příkopů) Krajem Vysočina. 
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Hlasování: 8  pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

7) Prodloužení termínu na opravu cesty do kopce
Předsedající  navrhla prodloužit  termín na opravu polní cesty do kopce vzhledem k probíhajícím pracím na
Retenčních přehrážkách, které budou ještě probíhat minimálně měsíc. Krejsek Jan – bylo by vhodné říci paní
anonymizováno, aby si udělala parkování na svém a upravila vjezd.
Návrh usnesení č. 04/20/07 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje prodloužení termínu opravy cesty do
kopce do příštího roku z důvodu stavby Retenčních přehrážek.     
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

8) Dotace na obnovu zeleně na návsi – schválení podání žádosti o dotaci na SFŽP
Předsedající informovala, že by bylo možné projekt na Zeleň na návsi podat do individuální výzvy OPŽP.
Téměř totožné podmínky, navíc by se dala započítat následná péče do roku 2023. Z diskuse vyplynulo, že tento
projekt není až tak prioritní a v současné době, kdy nevíme, jak se budou vyvíjet daňové příjmy, se zastupitelé
shodli žádost nepodávat. Luboš Bureš – udělat alespoň osázení kolem kontejnerů.  
Návrh usnesení č. 04/20/8) – Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit realizaci projektu Sadové úpravy a
nepodávat žádost do individuální výzvy OPŽP. 
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

9. Různé
a) Tulis Pavel – zda nenechat nařezat dřevo na podlahu na půdu KD – názory pro i proti. Názor Jiřího Hubla –
udělat jen nad hospodou a zároveň zateplit strop, ostatní souhlasili. Pan Hubl řekl, že by to byla dobrá práce pro
obecního zaměstnance na zimu, ale to by to musel být někdo jiný.  Rozběhla se diskuze o výkonu stávajícího
pracovníka, který s ohledem k jeho věku už není úplně stoprocentní. Jan Krejsek namítl, že není v pořádku, aby
si v pracovní době zajišťoval soukromé záležitosti (osekávání a odvoz dřeva na topení), když potom nestíhá
svoji práci. Protože bylo diskutováno už na několikátém zasedání zastupitelstva, bylo domluveno, že bude pan
anonymizováno pozván na příští  zasedání,  aby se mohl k celé záležitosti  vyjádřit.  Vzhledem k tomu, že se
proslýchá, že sám pracovník tvrdí, že půjde do důchodu, je třeba toto uvést na pravou míru. Bude nutné se
podle toho dále zařídit, aby byl zajištěn základní chod obce.
b) Hubl Jiří se připomněl, zda byla oslovena nějaká firma na vyčištění vodovodu, nyní jak byla odstávka části
obce při poruše, byla voda hodně zakalená. Předsedající sdělila, že se na možnosti ptala, ale odborníci z VASky
se domnívají,  že to příliš  nepomůže, spíše by volili  úpravnu vody,  ale to je drahé.  Tulis  Pavel – udělat u
vodojemu ještě jednu nádrž, kde by se železo usazovalo. Předsedající informovala, že limity pro pitnou vodu
jsou v pořádku. V síti voda koluje, ale může stát v přípojkách, pak se to při větším odběru utrhne. Dohodnuto
oslovit  anonymizováno nebo někoho dalšího,  co  by  stálo  vyčištění  vodovodního řadu (hlavně  z vodojemu
k anonymizováno ). 
c) Tulis Josef navrhl, zda neudělat kolem kontejnerů z trámku ohrádku, když je teď dřevo, viděli jsme pěknou
v Kunštátě – předsedající ukázala fotku a také video z cesty do Čekánovce. 

10. Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 20.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 9. 2020
Zapsal: Tulisová Pavlína    ….………………………

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

      Tulis Josef ………………………….

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