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

Č. j. 05/20

Zápis z     13. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 10. 12. 2020, od 19:00 hod, v nové     zasedací místnosti obce – Dlouhé  
č.p. 10

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: ---
Hosté: Ing. anonymizováno - firma Aqua Clean, Ing. anonymizováno – územní odbor MěÚ NMNM
Přítomní občané: anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno
st., anonymizováno  ml.,anonymizováno , anonymizováno , anonymizováno  - Račice
Ověřovatelé zápisu: Hubl Jiří, Tulis Pavel
Zapisovatel: Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Informace zpracovatele ekonomickotechnické studie variant čištění odpadních vod
4. Vymezení zastavěného území obce a zastavovací studie-informace z MěÚ NMNM
5. Hospodaření obce a zpráva o činnosti
6. Schválení výše místního poplatku za odpady na rok 2021
7. Schválení výše ceny vodného pro rok 2021
8. Schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizace na roky 2021-2030
9. Rozpočtové opatření 5,6,7,8/2020
10.Rozpočtové provizorium na rok 2021
11.Schválení členů inventarizační komise
12.Schválení kupní smlouvy–odkup části pozemku p.č. 418 v k.ú. Dlouhé na Moravě
13.Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2021
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 3.  12.  2020 do   10.  12.  2020.  Zastupitelé  obdrželi  pozvánku 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, místostarostka požádala o doplnění bodů Schválení výše ceny vodného a Schválení plánu
financování obnovy vodovodů nebo kanalizace na roky 2021 – 2030, doplněno jako body 7. a  8. Doplněný
program byl hlasováním schválen. Vedením dalšího průběhu schůze pověřila místostarostku obce (dále jen
předsedající). 
Návrh usnesení č. 05/20/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje doplněný program dnešního jednání. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Předsedající  navrhla  za  ověřovatele  zápisu  Jiřího  Hubla  a  Pavla  Tulise.  Oba  jmenovaní  byli  jednohlasně
schváleni.
Návrh usnesení  č.  05/20/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele  zápisu Jiřího Hubla a Pavla
Tulise.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

3) Informace zpracovatele ekonomickotechnické studie variant čištění odpadních vod
Místostarostka přivítala Ing. anonymizováno  z firmy Aqua Clean, který zpracovává pro obec variantní řešení
možností  čištění  odpadních vod a  předala  mu slovo.  Ing.  anonymizováno  shrnul  současný stav (obec má
jednotnou kanalizaci, povolení na vypouštění odpadních vod do 31.12.2022, asi 250 trvale bydlících obyvatel).
Obec bude postupně nucena (ze strany úřadů – Povodí Moravy, odboru životního prostředí MěÚ NMNM) řešit
nakládání s odpadními vodami. Vysvětlil, co je centralizované a decentralizované čištění odpadních vod a že je
potřeba hledat nejvhodnější řešení pro naši obec i z pohledu budoucích provozních nákladů. Je to nejnáročnější
akce v rámci budování  v obci.  Provozní a administrativní  zátěž. Jak to bude probíhat:  Podívat se do plánu
rozvoje vodovodu a kanalizací Kraje Vysočina, tam je zaneseno, že obec plánuje vybudovat centrální čističku
odpadních vod a jednotná kanalizace bude sloužit pro odvod dešťových vod. Pokud dojdeme k jinému řešení,
musí dojít ke změně PRVKUKu. 
Centralizovaná - na jednom místě – musí být výstavba splaškové kanalizace. Každý člověk spotřebuje zhruba
100 litrů denně odpadních vod. Vhodné odkanalizovat gravitačně co nejvíce nemovitostí.  Decentralizovaný
způsob je vhodnější pro odlehlé osady - Domovní čističky odpadních vod – jen někde je možné vsakování. Zde
je nutné zvážit, co s DČOV po době udržitelnosti – většinou se jich chtějí obce zbavit, ale občané je nechtějí
sami provozovat. 
Z pohledu budoucích provozních nákladů se jako nejvhodnější jeví řešení napojení na ČOV v nějaké sousední
obci.  U  nás  z možných  řešení  se  jeví  jako  reálné  napojení  pouze  na  Bobrovou,  musí  dojít  k jednání  a
odsouhlasení zastupitelstvem Bobrové. Bobrová dle vyjádření starostky o tom uvažuje, ale řeší příjezdovou
cestu. Diskutováno i o napojení např. do Radešínské Svratky, Křídel, Zvole, dle vyjádření projektanta v blízké
době  nereálné,  nemají  kapacitu.  Provozní  náklady při  vlastní  čističce  by  vycházely  cena  cca  80,-  Kč/m3.
Podmínkou dotace je, aby si obec během 15 let ušetřila na novou čističku. Jak technologickou, tak rekonstrukci.
Čím je větší čistírna, tím cena klesá. Navíc je čerpání a přívod jinam. Na 1 m3 čerpané vody vychází cena cca
3,- Kč. V RS je udržitelnost 10 let, ta by měla nyní končit. Sousední obec nám nemůže účtovat víc, jak vlastním
občanům. Pan anonymizováno  bude pokračovat v přípravě na zpracování reálných variant, informovat bude na
dalších jednáních zastupitelstva.
Návrh  usnesení  č.  05/20/03  –  Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  informace  k variantnímu  čištění
odpadních vod. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

4) Vymezení zastavěného území obce a zastavovací studie-informace z     MěÚ NMNM  
K vymezení zastavěného území obce podala informace úřednice územního rozvoje MěÚ NMNM paní  Ing.
anonymizováno . V červenci obec požádala o vymezení zastavěného území. Proběhlo místní šetření, nyní bude
následovat projednání s veřejností, aby mohly být uplatněny námitky a připomínky. Ukázala vhodné proluky,
kde by bylo vhodné danou lokalitu řešit  zastavovací  studií  (přinesla na ukázku již zpracované zastavovací
studie). Zastavovací studie je pak podklad při územním a stavebním povolení pro výstavbu. Studie zejména
vymezí  rozparcelování,  vedení  inženýrských sítí,  přístupových komunikací,  může  řešit  i  vzhled  rodinných
domů (střechy, patra apod.), tak aby se plocha využila hospodárně. Vše se musí dělat v kooperaci s vlastníky.
Vyhotovuje územní odbor na žádost obce, která zastavovací studii hradí (cca – od 20 tis – 60 tis. Kč). Musí to
zpracovávat urbanista. Pokud by po 1. 1. 2021 chtěl někdo stavět rodinný dům mimo zastavěné území, tak je to
možné jen na základě územního plánu obce. 
Návrh usnesení č. 05/20/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k postupu prací na vymezení
zastavěného  území  obce  a  zastupitelstvo  obce  se  rozhodne,  zda a  kde  nechá vypracovat  zastavovací
studii.  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

5) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Zprávu o  hospodaření  a  zprávu o  činnosti  od  minulého jednání  zastupitelstva  podala  místostarostka  obce
(promítnuto projektorem):

- Vodovod – čerpadlo z vrtu bylo posláno na opravu, bohužel neopravitelné, koupě nového za 25  tis. Kč (vydrželo 6 let). Zjišťovány možnosti
vyčištění vodovodního řádu, jak bylo slíbeno na minulém jednání. Oslovena firma Lidařík, která čistila vrt – bohužel při dimenzi vodovodního řadu
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DN 100, který máme v obci nejsou schopni, malý průměr, nedokáží tam dát vysílačku, která monitoruje, kde je čistící balónek. Doporučili firmu
z Brna Vombat, ale také říkali, že je to problematické v takto malém průměru a je to krátkodobé řešení problému – cca 2-3 roky, navíc by doporučili
ošetřit stěny potrubí nástřikem proti ulpívání. Vodovod se také musí odstavit na cca 1-3 dny, dle délky apod. Letos už nemají kapacitu, dohodnuto,
že se místostarostka ozve v únoru, přijel by technik do obce. Také navrhovali,  že existuje něco jako krtek, který tlakem vody očistí  potrubí –
oslovena VAS ZR, ti nedělají. Říkají, že se odkaluje, mělo by to stačit. Bude oslovena ještě firma Vodaservis v ZR.

- Záložní zdroj – 27.10.2020 zahájeny vrtné práce firmou Envirex, 9. 11. 2020 zahájeny čerpací zkoušky, 8.12.2020 ukončeny po 28 dnech. Smlouva
se SFŽP podepsaná starostkou byla 7.12.2020 odeslaná k podpisu na fond. Proplacení dotace cca v únoru 2021.

- 29.10.2020 proběhla kolaudace Retenčních přehrážek s 2 tůněmi, 4. 11. 2020 byla předaná stavba zhotovitelem Ekostavby Brno, a.s.  Státnímu
pozemkovému úřadu. Asi v únoru bude stavba předaná do majetku obce. Ing. Cikryt Jiří oplotil vysazené stromky proti okusu – vysázeno bylo dle
projektu 10 švestek, 10 olší, košíkářská vrba a ptačí zob. Oplotil i stromky na Podvesnicích a upravil úvazky jak tam, tak u cesty do Branišova. Na
přehrážky je vyrobeno ještě zábradlí, namontováno bude na jaře. Koncem října, než odjel bagr, byla vyhloubena podél účelové komunikace nad
přehrázkami struha, aby voda z pozemku nevytékala na cestu – telefonicky odsouhlaseno s majitelkou, dohodnuto, že odsouhlasí i písemně, ale
písemný souhlas pak nedala a napsala, že se struhou nesouhlasí, ale to už byla vyhloubena. Bude se řešit na místě, až přijede.  Struha funguje – stále
v ní teče voda.

- 30.10.2020 proběhla kolaudace Přístavby KD, zároveň proběhla kontrola stavebním úřadem a zástupcem hasičů v budově nového obecního úřadu. 7
a 14. 11. 2020 proběhla brigáda hasičů na štípání dřeva do dřevníku na topení, předtím ještě brigáda u Polňáka – příprava dřeva. 2. prosince brigáda
žen na úklid sálu, hospody a chodby. 5.12.2020 brigáda na rozštípání dřeva za č.p. 49 a srovnání do rázů. S majitelem nemovitosti č.p. 49 na začátku
listopadu  hovořeno  o  záměru,  co  s nemovitostí.  Mají  na  květen  objednanou  firmu  na  opravu  střechy.  Ukázáno  orientační  vytyčení  hranic  a
odsouhlaseno, že obecní postupně vyklidí. Rádi by zase, aby na jaře firma měla přístup z obecního (odsouhlasili jsme si to). Připravují se úpravy
dámských toalet v KD, projekt připravil anonymizováno s dcerou anonymizováno . 

- Zahájeno stěhování obecního úřadu na č.p. 10 (bývalá škola). Knihovnu si přestěhuje knihovnice. Je třeba znovu odsouhlasit schválení změny místní
knihovny. Zastupitelé souhlasí. Předsedající navrženo, že by se mohly rozšířit provozní hodiny místní knihovny i na dny, kdy jsou úřední hodiny
obecního úřadu (út a čt) – více příležitosti navštívit knihovnu. Musel by se udělat dodatek ke schválenému Knihovnímu řádu. Knihovna není během
roku příliš navštěvovaná, schváleno ponechat, tak jak je. V budově se musela udělat nová počítačová síť a elektronické zabezpečení kanceláří a dílny
(vybraná nejlevnější nabídka). V tomto týdnu byl přestěhován i místní rozhlas. K oficiální změně sídla obecního úřadu i knihovny dojde k 1.1.2020 –
schváleno. Předsedající předložila k výběru nabídky na výrobu smaltovaného oválu k označení budovy obce. Schválena nejlevnější nabídka od firmy
Smaltovna Mníšek. Držák na prapory vyrobí kovář Josef Tulis. 

- Hasiči si postupně převezmou budovou, plánují jeho úpravu, zatím řeší nějaké varianty. Nabízí, že by nachystali nyní vazbu z obecního lesa na
střechu a připravili projekt. Přichází s více návrhy.  Je podaná žádost na MAS Zubří země o dotaci na částečnou rekonstrukci střechy – zatéká ve
skladu. Je tam 80 % dotace, ale 5 let je udržitelnost, tj. do konce roku 2026. Potřeba rozhodnout do února, než se budou podepisovat smlouvy na
SZIF. 

- Les – koncem října proveden ožin stromků v oplocence, provedeno ošetření proti okusu, 2x v létě proveden postřik proti klikorohovi. V polovině
prosince měli nastoupit chlapy na další etapu (borovice na Kamenci, tam je i vedle Křídel ohnisko, další je na Kříštici ve svahu vpravo do kopce a
pak také v sousedství s p.anonymizováno z Křídel a p. anonymizováno  z Brna (Křídla), ale bohužel časově se to posouvá, slíbili až leden – březen
2021. Krejsek – nemohl by to tam dělat někdo jiný – předsedající informovala, že se stávající firmou jsme spokojení, zajistí vše včetně těžby a
odvozu, bohužel došlo k velkému nárustu práce, nestíhají. 

- 5.10.2020 dokončen povrch opravy polní cesty firmou COLAS CZ
- 9.10.2020 proběhla brigáda na Podvesnicích – posečení na DoPP, brigádně se provedlo shrabání trávy a její spálení. Byla opravena šachta pod

výpustí pod rybníkem – navýšena, aby tam nikdo nespadl. Na DoPP byla posečena tráva i kolem stromů vysázených u cesty do Branišova. V příštím
roce se bude muset dokončit úprava u rour pod cestou do družstva u č.p. 103, je tam asi prasklá i kanalizace co vede ze Skalek. Brigádně opraveno
také zaizolování oplechování komína na KD, zatíkalo.

- Pozemkovým úřadem provedeno vytyčení hranice pozemku (cest) k vodojemu (velký zásah – víceméně rozorána celá cesta) a ještě orientačně na
pravé cestě kolem polní cesty do Branišova (tam to není příliš významné). Rozběhla se diskuse. Bude vhodné osadit kamenné sády. 

- Dopravní obslužnost – přišel dopis, že Kraj Vysočina přebírá od 1.1.2021 stávající spoje a zapojuje je do VDV dopravy. Změny jízdních řádů bude
řešit až nové krajské zastupitelstvo.

- Mikroregion Novoměstsko – schůze proběhla 22.10.2020, další bude 17.12.2020.  Ke konci října byla dokončena cyklostezka NMNM-Nová Ves u
NMNM. Připravuje se projet cyklostezky do Jiříkovic, dále ul. Nečasova-napojení na cyklostezku do Nové Vsi a Cyklostezka ul. Nečasova-Žďárská.
Bude zpracováván plán odpadového hospodářství za celý mikroregion, vystoupil ředitel Technických služeb NMNM, který představil plány a záměr,
kdy by chtěli mít smluvně všechny obce Mikroregionu do budoucna. 

Návrh usnesení č. 05/20/05a) - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30. 11. 2020 a
zprávu o činnosti. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh  usnesení  č.  05/20/05b)  –  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  schvaluje  pořízení  smaltovaného  oválu
s označením Obec Dlouhé a znakem obce na budovu čp. 10.      
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh usnesení č. 05/20/05c) – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje změnu sídla obecního úřadu z č.p.
72 na č.p. 10 od 1. 1. 2021.   
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh usnesení č. 05/20/05d) – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje změnu sídla místní knihovny z č.p.
72 na č.p. 10 od 1. 1. 2021. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh  usnesení  č.  05/20/05e)  –  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  souhlasí  s užíváním  celé  budovy  č.p.  72
zásahovou jednotku SDH obce Dlouhé k hasičským účelům – hasičská zbrojnice. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

6) Schválení výše místního poplatku za odpady na rok 2021
Zastupitelé  obdrželi  s pozvánkou materiál  s vyčíslením nákladů na odpadové hospodářství  za  roky 2010 –
10/2020. Náklady stále rostou, přesto předsedající navrhuje na rok 2021 cenu neměnit. Všichni souhlasili. 
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Návrh usnesení č. 05/20/06 – Zastupitelstvo obce Dlouhé ponechává pro rok 2021 místní poplatek za
odpady na stávající výši, tj. 380,- Kč na poplatníka. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

7) Schválení výše ceny vodného pro rok 2021
Pan anonymizováno zpracoval kalkulaci ceny vodného na rok 2021 podle očekávaných nákladů roku 2020. Za 
rok 2020 je odhadovaná ztráta jen na provozních nákladech cca 110 tis. Kč (bez započtení nákladů na obnovu 
majetku). Kalkulovaná cena na rok 2021 vychází na částku 51,60 Kč/m3. Diskutováno a odsouhlaseno 
postupně zvyšovat cenu. Pro rok 2021 návrh na 18,- Kč/m3 – všichni odsouhlasili. Dále zastupitelstvo schválilo
cenu za vodu předávanou pro obec Račice podle vypracované kalkulace – částka 24,37 Kč/m3. Bude oznámeno
VAS ZR.
Návrh usnesení č. 05/20/07a) – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného
pro kalendářní rok (odběratelská cena) a zvyšuje cenu vodného pro rok 2021 na částku 18,- Kč/m3.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Návrh usnesení č. 05/20/07b) - Zastupitelstvo obce bere na vědomí kalkulaci vodného a stočného mezi
provozovateli – voda předaná a schvaluje kalkulovanou částku 24,37 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

8) Schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizace na roky 2021-2030
Ke schválení byl předložen aktualizovaný plán financování obnovy vodovodu a kanalizací na roky 2021 – 2030
z důvodu loňského dokončení prodloužení vodovodu. Zastupitelstvo schválilo, že do fondu bude přispívat opět
částkou 20  tis. Kč.
Návrh usnesení  č.  05/20/08  -  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  Plán financování  obnovy vodovodů nebo
kanalizací pro roky 2021 – 2030. Do fondu bude přispívat opět 20 tis. Kč jednou ročně v prosinci.
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

9) Rozpočtové opatření 5, 6, 7, 8/2020
Místostarostka seznámila zastupitele s rozpočtovými opatřeními, které schválila starostka v rámci přenesené
kompetence (byli zastupitelům zaslány e-mailem). Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č.
5,6,7/2020. Poté seznámila s připraveným rozpočtovým opatřením č. 8/2020. Zastupitelé jednohlasně schválili. 
Usnesení č. 05/20/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválená rozpočtová opatření č. 5, 6, 7/2020 a
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

10) Rozpočtové provizorium na rok 2021
Předsedající seznámila s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2021, do doby než bude schválen rozpočet
obce (předpokládá se v únoru 2021). Schváleno všemi přítomnými bez připomínek.   
Návrh  usnesení  č.  05/20/10  –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  Pravidla  rozpočtového  provizoria  obce
Dlouhé na rok 2021 v předloženém znění.   
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11) Schválení členů inventarizační komise
Předsedající navrhla členy inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce za rok 2020 a to ve složení
Ing. Cikryt Jiří (předseda), Hlavatá Jaroslava (starostka), Hubl Jiří (člen), Tulis Josef (člen), Tulisová Pavlína
(místostarostka a účetní). Dohodnuto, že komise může pracovat ve tříčlenném složení na dílčích inventurách.
Schváleno. 
Návrh usnesení č.  05/20/11–Zastupitelstvo obce  schvaluje členy inventarizační komise ve složení Ing.
Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Tulis Josef, Tulisová Pavlína.    
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

12) Schválení kupní smlouvy–odkup části pozemku p.č. 418 v     k.ú. Dlouhé na Moravě   
Zastupitelům byl zaslán návrh kupní smlouvy na odkup části pozemku p.č. 418 v k.ú. Dlouhé na Moravě, která
navazuje  na  schválenou  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  schválené  zastupitelstvem  obce  7.5.2020  (pozemek
v sousedství budovy č.p. 10
Návrh usnesení č. 05/20/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy s anonymizováno ,
Dlouhé č.p. 11, na odkup pozemku p.č. 418/2 (trvalý travnatý porost) o výměře 47 m2 v k.ú. Dlouhé na
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Moravě, který byl oddělen z p.č. 418 dle zpracovaného GP 475-56/2020 ze dne 4. 11. 2020, za cenu 30,-
Kč/m2, kupující hradí náklady spojené s vkladem do KN. Prodávající anonymizováno , Dlouhé č.p. 11. 
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

13) Smlouva s     TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2021  
Předsedající informovala o předloženém návrhu smlouvy o dílo č. 10/2010, Příloha č. 12. Ceny zůstávají na
stejné výši jako letos (zdražování bylo od letošního roku). Pouze není známa částka za uložení na skládku a za
tunu odpadu, ve smlouvě řešeno, že bude dle ceníku skládky. 
Návrh usnesení č. 05/20/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu č. 12 Smlouvy o dílo č. 10/2010 s TS
města a.s. pro rok 2021 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

14. Různé
a)  Ukončení  pracovního poměru  se  zaměstnancem obce  k 31.  12.  2020 –  Předsedající  informovala,  že  se
stávajícím  zaměstnancem  obce,  panem  anonymizováno  ,  bylo  dohodnuto  ukončení  pracovního  poměru
dohodou k 31. 12. 2020, proto jsme ho už nezvali na dnešní jednání, jak bylo požadováno na minulém jednání.
Zatím nemáme žádnou náhradu, bude potřeba pomoc i zastupitelů, než někoho seženeme. V případě, kdy byly
v říjnu oba zaměstnanci  nemocní,  jsme museli  řešit  potřebné práce se  starostkou sami  (úklid lupení,  svoz
plastů…).  Dohodnuto,  že  bude  zveřejněna  nabídka na  pracovní  pozici  s nástupem  únor/březen  2021.
Zastupitelům bude zaslána výzva k připomínkám.  
Návrh  usnesení  č.  05/20/14a) –  Zastupitelstvo  obce  rozhodlo  zveřejnit  nabídku  na  pracovní  pozici
pracovník údržby na obci.  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
b) Žádost  studentky anonymizováno  – o možnost zpracování  bakalářské práce na téma Zhodnocení stavu
jednotné  kanalizace  v obci  a  její  pasportizace  –  Předsedající  informovala  o  její  žádosti  i  o  komunikaci
s profesorem, který bude bakalářskou práci dohlížet. Mělo by dojít k zaměření šachet (cca 7 tis. Kč nabídka od
anonymizováno ) a kamerové prohlídky cca 20 % šachet (vybraných šachet) – nabídnutá cena je 25 tis. Kč.
Výstup by byl předán i obci. Proběhla diskuse a bylo odsouhlaseno, pokud možno návštěva s kamerou 1 den. 
Návrh usnesení č. 05/20/14b) – Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracováním bakalářské práce studentkou
anonymizováno  pro potřeby obce a souhlasí s úhradou nákladů zaměření šachet kanalizace a kamerové
náhledy do kanalizace. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno
c) Dotaz - anonymizováno  – parapet u KD – špatný sklon, drží se v rohu voda – předsedající informovala, že
znovu zavolá panu anonymizováno , co s tím. 
d) Dotaz - Hubl Jiří – zda ještě nyní neprojednat zásadnější částky rozpočtu na příští rok – projekt na hasičárnu,
zda nevyměnit traktůrek za větší, kde by se dala zapojit rotačka, mulčovač, radlice. Kvůli poldrům bude více
ploch na sečení. Tulis Josef – vnitřky poldrů by úplně nesekal, aby tam vznikl zase mokřad, který by zadržoval
vodu. V diskusi – uvidí se, jestli bude nový zaměstnanec. Možná zkusit poptat na sečení těchto ploch nějako
firmu a zjistilo by se, jak by to fungovalo. 

15. Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 22.06 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 12. 2020
Zapsal: Tulisová Pavlína    ….………………………

Ověřovatelé zápisu:       Hubl Jiří …………………………

      Tulis Pavel ………………………….

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