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

Č. j. 01/21

Zápis z     14. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 25. 2. 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: 4  občané  (Ing.  anonymizováno,  Ing.  anonymizováno,  anonymizováno,  Ing.  Mgr. 

anonymizováno)
Ověřovatelé zápisu:    Bureš Luboš, Krejsek Jan 
Zapisovatel:                Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce za rok 2020 a zpráva o činnosti
4. Rozpočtové opatření 9/2020 – na vědomí
5. Schválení rozpočtu na rok 2021
6. Finanční dary organizacím v roce 2021: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro 

zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava, Linka bezpečí, Koruna Vysočiny
7. Schválení obecně závazné vyhlášky z pobytu (z důvodu novely zákona)
8. Návrh na zavedení obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 

na veřejných prostranstvích - pyrotechnika
9. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
10. Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení a schválení
11. Nová odpadová legislativa – informace a změna cen druhotných surovin od 1.1.2021
12. Nakládání s odpadními vodami - informace 
13. Změna PRVKUK- informace
14. Návrh na skácení 1 kaštanu u hasičské zbrojnice a přesun úřední desky 
15. Různé
16. 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 18. 2. 2021 do   25. 2. 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. 01/21/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje 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 Luboše Bureše a Jana Krejska. Oba jmenovaní byli jednohlasně 
schváleni.
Návrh usnesení č. 01/21/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Luboše Bureše a Jana Krejska. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Podrobný přehled hospodaření obce za rok 2020 obdrželi zastupitelé e-mailem a promítnuto projektorem. 
Zprávu o činnosti od minulého jednání zastupitelstva podala místostarostka obce:
– roční uzávěrka, inventarizace, vyúčtování dotací, roční hlášení na vodní a odpadové hospodářství
- prosinec – únor - kácení na Kříštici, borovice na Kamenci – celkem 277,94 m3 
- 3.2.2021 – předání stavby Přehrázek Pozemkovým úřadem
- 5.2.2021 předán průzkumný vrt, poslaná žádost o platbu dotace. Zastupitelé seznámeni se Závěrečnou hydrologickou 
zprávou a posouzením pracovní VASky (obdrželi e-mailem). Ověřená vydatnost 2,6 l/s. 
- 5.2.2021 proběhlo jednání s projektantem, Ing. anonymizováno– Vodní Projekty s.r.o. - na projekt přivaděče z vrtu 
do vodojemu, řešena i technologie na odstranění železa a manganu. Cenová nabídka 107 000,- Kč bez DPH (obdrželi e-
mailem), schváleno zadat vypracování.
- předaná hasičská zbrojnice hasičům – bourací  práce,  malování v jejich režii,  proběhla schůzka s projektantem na 
zpracování projektu 
- 2x porucha na vodovodu 
- 19.2.2021 proběhla schůzka v s projektantem Ing.  anonymizováno v Bobrové ohledně možnosti čerpání odpadních 
vod na čističku, zda je možné uvažovat o tomto variantním řešení
- 5.3.2021 proběhne schůzka s Krajem Vysočina a KSÚS k plánované opravě silnice do Račic 
- zahájeny práce na rekonstrukci WC v KD. Venkovní dveře – poptány u PKS a přes Saidlera – u Saidlera vychází 
levněji – cca 26 753,- Kč. Od PKS to bylo dokonce asi 30 tis. Kč, objednat u Saidlera.
- objednaná výroba sezení pod pergolu u KD u anonymizováno – 6 sestav z masívu na míru (nejlevnější nabídka) – 
spolufinancováno z dotace MAS Zubří země.
- žádost na rekonstrukci střechy hasičky přes MASku vzata zpět, hasiči opraví svépomocí.  anonymizováno předán 
seznam pro těžbu dřeva na vazbu
- na výběrové řízení na dělníka obce se nikdo nepřihlásil, ani se nebyl nikdo zeptat 
- na obci máme koncept zápisu do kroniky od kronikářky ke schválení. 
Návrh usnesení č. 01/21/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 31. 12. 2020 a 
zprávu o činnosti  a  schvaluje zadání vypracování  projektu na Připojení  nového vrtu firmě Vodní 
Projekty s.r.o.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

4) Rozpočtové opatření 9/2020 – na vědomí
Paní  Tulisová informovala  o provedeném posledním rozpočtovém opatření  za  rok 2020,  které  schválila 
starostka obce 30.12.2020. Bez připomínek. Vzato na vědomí.   
Usnesení č. 01/21/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9/2020.

5) Schválení rozpočtu na rok 2021
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu s pozvánkou e-mailem. Návrh byl vyvěšen od 9.2.2021 do 25.2.2021, 
připomínky  k návrhu  rozpočtu  obecní  úřad  neobdržel.  Účetní  obce  informovala,  že  návrh  rozpočtu  byl 
sestaven za jednotlivé § případně seskupení §. 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. 
Předložená žádost Koruny Vysočiny s nabídkou spolupráce a členství, které činní 3,- Kč na občana (bližší 
informace obdrželi zastupitelé e-mailem). Členství vždy na rok. Organizace na podporu cestovního ruchu 
v regionu, chtěli  by na naše webové stránky umístit  odkaz (link). Shváleno, navýšit  výdaje v rozpočtu o 
částku 800,- Kč, na webové stránky umístit odkaz. 
Prodejna  COOP  –  za  rok  2020  vykázala  zisk,  příspěvek  nebudou  požadovat.  Dotaz,  zda  lavičky  před 
prodejnou jsou obecní? Bylo by dobré je opravit a upravit místo před prodejnou (zkulturnit). Předsedající  
sdělila, že lavičky jsou obecní a bude projednáno s prodejnou a zjištěny majetkové poměry. Schváleno. 
Jiné  připomínky  ze  strany  zastupitelů  nebyly,  souhlasí  s takto  navrženým  rozpočtem.  Souhlasí,  aby 
závazným  ukazatelem  pro  výdaje  bylo  odvětvové  třídění  -  jednotlivé  paragrafy  (případně  seskupení 
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paragrafů).  Pravomoc pro starostku k rozpočtovým opatřením zůstává ve stávajícím znění.  Pro schválení 
rozpočtu hlasovali všichni přítomní.  
Návrh usnesení č. 01/21/05a) - Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje členství v neziskové organizaci 
Koruna Vysočiny s členským příspěvkem 3,- Kč na občana a souhlasí s umístěním linku na webové 
stránky obce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

Návrh usnesení  č.  01/21/05b)  -  Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje  rozpočet  obce na rok 2021 s 
příjmy ve výši 3 840 000,- Kč, výdaji ve výši 4 785 400,- Kč. Schodek rozpočtu 945 400,- Kč bude kryt 
přebytkem  z předchozích  let,  na  splátky  dlouhodobého  úvěru  bude  použito  388 900,-  Kč.  Rozpis 
rozpočtu provádí správce rozpočtu, tj. účetní.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

6) Finanční dary organizacím v     roce 2021: Domácí hospic Vysočina, Diakonie Broumov, Centrum pro   
zdravotně postižené, Babybox, Centrum Zdislava
Poskytnutí fin. darů a dotací z rozpočtu obce a jednotlivé žádosti byly projednány při schvalování rozpočtu. 
Daňové příjmy na jednoho obyvatele za rok 2020 byly 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. 

Finanční dary organizacím
navrženo 

v rozpočtu

navrženo při 
jednání 

zastupitelstva schváleno

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. 2000  2000
Centrum Zdravotně postižených, o.p.s. 1000  1000
Diakonie Broumov, sociální družstvo 1000 1000
Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s. 1000 1000
Linka bezpečí 500 500
Centrum Zdislava 20000 20000
CELKEM 25500 25500

Návrh  usnesení  č.  01/21/06  –  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: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

7) Schválení obecně závazné vyhlášky z     pobytu (z důvodu novely zákona)   
Z důvodu novely zákona o místních poplatcích č. 609/2020 (daňového balíčku) došlo k dílčí změně i zákona 
565/1990  Sb.  o  místním  poplatku.  Je  třeba  dát  vyhlášku  do  souladu  se  zákonem.  Návrh  vyhlášky  byl  
zastupitelům zaslán e-mailem. V návrhu ponechána stejná částka 10,- Kč za den pobytu, max. částka může 
být až 50,-Kč.
Návrh usnesení č. 01/21/07) – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o 
místním poplatku z pobytu v předloženém znění.  
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

8) Návrh na zavedení obecně závazné vyhlášky k     zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku   
na veřejných prostranstvích – pyrotechnika
Z podnětu zastupitele byl dán do programu návrh na možnost zavedení OZV ohledně omezení používání  
pyrotechniky. Na konci roku 2020 si někteří občané stěžovali, hlavně na petardy, co dělají obrovské rány bez  
světelných efektů.  Občany tyto nečekané rány vyděsily. Zastupitelé obdrželi  e-mailem vzor OZV a také  
stanovisko  MV k této  problematice.  Návrh  byl,  jestli  neomezit  na  návsi  pyrotechniku  s výjimkou třeba 
Silvestru.  Proběhla  diskuse.  Názor  není  jednotný.  Na  soukromých  pozemcích  nelze  omezit.  Obtížné  
vymáhání. Závěr: Informovat občany, že tento problém se zde vyskytl. Zastupitelé prozatím nechtějí řešit  
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vyhláškou a požádat občany, aby na veřejném prostranství nepoužívali pyrotechniku a žádáme o slušnost. Na 
Silvestra je naopak milé, když se spoluobčané sejdou na návsi a proběhne ohňostroj z vlastních zdrojů. 
Návrh usnesení č. 01/21/08 – Zastupitelstvo obce rozhodlo nevydávat prozatím OZV k problematice 
pyrotechniky  na  veřejných  prostranstvích,  zveřejní  prosbu  o  ohleduplnost  a  nepoužívání  této 
techniky. 
Hlasování:  9 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 12. 7. 2020 a 9. 2. 2021. Záznam z kontrol promítnut dataprojektorem.  
Usnesení č. 01/21/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o činnosti finančního a kontrolního 
výboru za uplynulé období.
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

10)   Závěrečná inventarizační zpráva-seznámení  
Projektorem promítnuta závěrečná inventarizační zpráva včetně vyjádření inventarizační komise. Zastupitelé 
seznámeni  s  přírůstky  a  úbytky  majetku  v roce  2020.  Materiály  obdrželi  zastupitelé  s pozvánkou. 
Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek. Žádný Dlouhodobý majetek nebyl navržený k vyřazení.
Návrh usnesení č. 01/21/10 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečnou inventarizační zprávu za 
rok 2020. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11) Nová odpadová legislativa – informace a   měna cen druhotných surovin od 1. 1. 2021  
Na konci roku 23. 12. schválen nový zákon o odpadech – Skládkovací poplatek 800,- Kč za tunu odpadu, 
obce mohou v roce 2021 uplatnit slevu a u odpadu do 200 kg na obyvatele (skládkovací poplatek 500,- Kč za 
tunu). Tento limit 200 kg na obyvatele je dán zákonem, pro naši obec je to 51,8 tun. V roce 2020 bylo 
vyprodukováno 51,83 t, takže je to na hranici. Platba Technickým službám za uložení na skládku v  roce 
2021 je 1 180,- Kč bez DPH, loni to bylo 1.050,- Kč (tj. o 130,- Kč více). Po překročení se bude platit 800,- 
Kč. Se změnou zákona souvisí i změna zákona o místním poplatku, ale pro rok 2021 je přechodné období 
(budeme  řešit/schvalovat)  cca  v září,  až  bude  více  informací.  Zákonem dochází  ke  zrušení  současných 
poplatků a zavedení nových (lze nastavit kritérium hmotnostní i objemové, ale musí to umožňovat svozová 
firma  –  v našem případě  to  nelze).  Bude  možné  stanovit  místní  poplatek  obdobného  charakteru  s max 
částkou 1 200,- Kč na poplatníka. Ještě není moc informací. 
Předsedající seznámila zastupitelstvo se zaslanými změnami cen za množství odevzdaného papíru a plastů.  
Cena za tunu papíru 500,- Kč bez DPH, cena za tunu likvidace plastového odpadu 2 200,- Kč bez DPH. 
V tomto týdnu přišla informace, že od 1.3.2021 za tunu papíru 1 300,- Kč bez DPH (velký nárust). 
Usnesení č.  01/21/11 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí změny cen druhotných surovin (papíru,  
plastu) od 1. 1. 2021, respektive 1.3.2021.
 
12)   Nakládání s     odpadními vodami - informace   
19.2.2021  proběhla  schůzka  nás,  projektanta  Ing.  anonymizováno a  zástupců  městyse  Bobrová  ohledně 
možnosti napojení na čističku, jestli je možné s touto variantou počítat. Do budoucna bude povinnost vyřešit 
i kalové hospodářství. Řeší se i v rámci Mikroregionu. Bobrová by souhlasila. Dotaz od zastupitelů, zda už je 
rozhodnuto,  že  se  bude  čerpat  do  Bobrové.  Předsedající  sdělila,  že  ne,  že  se  teprve  řeší  varianty  a  
ekonomické dopady jak výstavby, tak budoucího provozu.
Usnesení č. 01/21/12 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace k postupu prací na technicko-
ekonomické studii.  

13) Změna PRVKUK - informace
Byla podaná žádost o změnu PRVKUK na Kraj Vysočina. Změna je potřeba vždy při větším zásahu nebo při  
plánování nových opatření. Také při žádosti o dotaci, musí být záměr v souladu s PRVKUKEM. V žádosti 
bylo  doplněno,  že  bylo  v letech  2017  a  2019  provedeno zaokruhování  vodovodu,  ve  2/2021  dokončen 
průzkumný  vrt  a  je  plánované  propojení  do  vodojemu  a  instalace  technologie  na  odstranění  železa  a  
manganu. Navíc tam byl dan i záměr na budoucí zkapacitnění vodojemu. Ke změně PRVKUK se vyjadřuje 

S t r á n k a  4 | 6



Ministerstvo zemědělství a schvaluje zastupitelstvo Kraje. Termín schválení odhadován Krajem v květnu 
nebo červnu 2021.
Usnesení  č.  01/21/13  –  Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  informaci  o  podání  žádosti  o  změnu 
PRVKUK.

14) Návrh na skácení 1 kaštanu u hasičské zbrojnice a přesun úřední desky 
Místostarostka navrhuje skácet do konce března kaštan u hasičské zbrojnice a během léta přesunout vývěsku  
k ostatním vývěskám, uvolnil by se tam manipulační prostor. Hubl Jiří navrhl, zda neskácet spíš kaštan blíž u 
zastávky,  mohl  by  se  upravit  chodník.  Kaštan  u  vývěsky  hasičům  nevadí.  Úřední  deska  by  se  mohla  
přesunout k ostatním vývěskám. Dále informoval, že lípa u anonymizováno , vysazená v roce 2017 během 
rodáků, je blízko kanalizace (prům. 100), zjištěno nyní při pasportizaci kanalizace, kterou pro obec provádí.  
Navrhuje zavčas přesadit. 
Návrh usnesení č. 01/21/14a) – Zastupitelstvo obce neschvaluje nyní pokácení žádného z kaštanů u 
hasičské zbrojnice. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
Návrh usnesení č. 01/21/14b) – Zastupitelstvo obce schvaluje přemístění úřední desky (vývěsky). 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

15)   Různé  
a) Dotační titul Kraje Vysočina - Sportoviště 2021 – je to 3 roky, co bylo čištěno hřiště, byla by potřeba 
nová síť na branku, dotace je 40 %. Cenovou nabídku máme zpracovanou na čištění a výměnu sítě na cca 30 
tis. Kč. Chtělo by to vyměnit i sít na volejbal, je roztrhnutá. Souhlas všech.
Návrh  usnesení  č.  01/21/15a)  –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  podat  žádost  o  dotaci  z programu 
Sportoviště.  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

b) Dotační titul Odpady 2021 –  předsedající informovala, že by bylo možné požádat o dotaci z tohoto 
programu – mohly by se pořídit vratné kelímky na akce, myčka. Hubl Jiří informoval, že hasiči o nákupu  
kelímků uvažovali již dříve před epidemií COVID 19, byl by pro. Oslovit hasiče, zda by měly zájem, o jaké  
množství, velikost….. Možnost také upravit hnízdo s kontejnery, v prosinci návrh dřevěného ohrazení. Ing. 
Cikryt – nevysadit tam živý plot, jak bylo plánováno v projektu na zeleň. Schváleno. Ing. Cikryt si bere na 
starosti zajištění stromků. Dále oznámil, že zajistí zastřižení stromků nad Přehrázkami. Zastupitelé pověřují  
místostarostku ke zjištění bližších podmínek dotace a případným podáním žádosti.  Souhlas všech. 
Návrh usnesení č.  01/21/15b) – Zastupitelstvo obce pověřuje starostku k zjištění  bližších informací 
k čerpání  dotace  z programu  Odpady  2021  (zejména  nákup  jednorázových  kelímků  na  akce)  a 
schvaluje případně podat žádost o dotaci.  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

c) Nesouhlas se začleněním pozemků do zastavěného území – předsedající informovala, že 5. 1. 2021 
obecní úřad obdržel dopis od vlastníka pozemků p.č. 2542 a 262 v k.ú. Dlouhé na Moravě, že nesouhlasí se 
začleněním pozemků do zastavěného území,  dopis  zaslal  i  na  MěÚ Nové  Město na Moravě.  29.1.2021 
proběhla schůzka se  anonymizováno, která mu objasnila, o co se jedná. Ale dopisem, který jsme obdrželi 
9.2.2021,  nesouhlasí  a podal  tuto připomínku i na MěÚ do NMNM. S největší  pravděpodobností  budou 
pozemky ze zastavěného území vyškrtnuty. Veřejné projednávání ještě není naplánované. 

d) Krejsek Jan – byl nad přehrázkama – hýbají se tam kameny – záruky. 

e) anonymizováno – navrhl umístění zrcadla naproti křižovatce při výjezdu od nového obecního úřadu (KD), 
kdy není dobrá viditelnost směrem na Nové Město na Moravě – souhlas – budou zjištěny podmínky pro 
instalaci zrcadla. 

f)  anonymizováno– veřejné osvětlení u JZD – poslední světlo tam není, je strhaný kabel – místostarostka 
zjistí u pan anonymizováno, jak to tam bylo. Musel by být zájem od uživatelů areálu družstva - zjistit, zda by 
uvítali, kdyby se opravilo.
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g) Parkoviště u OÚ – z jakého materiálu udělat parkoviště u obecního úřadu, shoda na dlažebních kostkách, 
oslovit  firmu  anonymizováno z NVuNMNM  –  místní  občané  nabízejí  pomoc  s položením.  Dotaz,  jak 
rozměrově vyřešit? Bylo by dobré se sejít na místě a prodiskutovat. Hubl Jiří navrhuje cca 6x10m.

22. Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 21.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 3. 2021

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

Ověřovatelé zápisu:       Bureš Luboš …………………………..

      Krejsek Jan ………………………….

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