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

Č. j. 06/21

Zápis z     19. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 16. 12. 2021, 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, Tulis Josef, Tulis Pavel, Tulisová  
Pavlína
Omluven:       Petera Roman   
Hosté:
Přítomní občané: anonymizováno , Ing. Mgr. anonymizováno , Ing. anonymizováno ,  anonymizováno , 

Ing. anonymizováno , anonymizováno 
Ověřovatelé zápisu:    Ing. Jiří Cikryt, Jiří Hubl
Zapisovatel:                Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hospodaření obce a zpráva o činnosti
4. Rozpočtové opatření 8/2021
5. Rozpočtové provizorium na rok 2022
6. Schválení členů inventarizační komise
7. Nákup sněžné frézy, radlice za malotraktor
8. Informace z jednání Mikroregionu Novoměstsko
9. Schválení ceny vodného pro rok 2022 – kalkulace
10. Schválení Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro roky 2022 - 2031
11. Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem
12. Žádosti o finanční dary na rok 2022 – Centrum Zdislava, Centrum zdravotně postižených, Diakonie 

ČBCE-Středisko v Myslibořicích (Dům Pomněnka)
13. Seznámení s prvními návrhy na stavební úpravy hasičské zbrojnice
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 9. 12. 2021 do  17. 12. 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. 06/21/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Předsedající  navrhla za  ověřovatele zápisu Ing.  Jiří  Cikryt  a  Jiří  Hubl.  Oba jmenovaní  byli  jednohlasně  
schváleni.
Návrh usnesení č. 06/21/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele Ing. Jiří Cikryt a Jiří Hubl.   
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Přehled hospodaření obce k 15.12.2021 byl promítnut projektorem a místostarostka podala bližší informace. 
Dále podala zprávu o činnosti o minulého jednání: 
- 17.11.2021 namontovány screenové žaluzie, předtím upravena zadní část truhlářem 
- převzato Rozhodnutí s nabytím právní moci na přivaděč z nového vrtu do vodojemu. Nyní se pracovníci VASky vyjadřují 

k projektu z jejich provozního pohledu, aby případně mohlo dojít k úpravě projektu před zahájením výběrového řízení. 
Na KN ke smlouvě s panem  anonymizováno ještě vyžadován souhlas s dělením lesních pozemků, v pondělí předáno na KN. 

- Proběhla výměna vodoměrů a vyúčtování za odebranou vodu. 
- 10.12.2021 provedena na FÚ registrace obce jako plátce DPH od 1.1.2021. Překročení z  důvodu těžby v lese. Nainstalovány 

potřebné programy – pokladna a výkazy DPH do účetního programu (v prosinci sleva 50 % na modul pokladna a 30 % na  
modul Výkaznictví DPH.

- OZV o místním poplatku za odpadové hospodářství zveřejněna a odeslána na MV
- Proběhla kontrola odvodů na VZP za období 3/2019 – 11/2021, bez pochybení.
- Dnes byl odvezen elektroodpad, v listopadu svoz objemného odpadu (2 kontejnery).
- LES –  co  s dřevem pod  Polňákem (zbytek  nedotěženého dřeva)?  Za  oplocenkou u  Skalníkové  boudy  je  cca  4m3 slabé 

tyčoviny.  Dohodnuto  s anonymizováno ,  že  toto  dřevo  zpracují.  Dohodnuto  nabídnout  ke  zpracování  lidem  dřevo  pod 
Polňákem.  Cenu zkonzultovat s těžaři.

Usnesení č. 06/21/03a) – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 15. 12. 2021 a zprávu 
o činnosti. 
Usnesení č. 06/21/03b) – Zastupitelstvo obce schvaluje nabídnout k samovýrobě dřevo pod Polňákem. 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

4) Rozpočtové opatření č. 8/2021
Předsedající seznámila s připraveným rozpočtovým opatřením č. 8/2021. Bylo schváleno bez připomínek. 
Dále zastupitelstvo pověřuje ke schválení závěrečného rozpočtového opatření v roce starostku obce.
Návrh usnesení č. 06/21/04a) - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021 a pověřuje 
starostku k závěrečným rozpočtovým opatřením v roce. 
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
Návrh  usnesení  č.  06/21/04b)  -  Zastupitelstvo  obce  pověřuje  starostku  provedením  závěrečného 
rozpočtového opatření v roce.  
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

5) Rozpočtové provizórium na rok 2022
Předsedající seznámila s návrhem rozpočtového provizoria na rok 2022, do doby než bude schválen rozpočet 
obce (předpokládá se v únoru 2022). Schváleno všemi přítomnými bez připomínek.   
Návrh usnesení  č.  06/21/05 – Zastupitelstvo obce schvaluje  Pravidla rozpočtového provizoria obce 
Dlouhé na rok 2022 v předloženém znění.   
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

6) Schválení členů inventarizační komise
Předsedající navrhla členy inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce za rok 2021 a to ve složení 
Ing. Cikryt Jiří (předseda), Hlavatá Jaroslava (starostka), Bureš Luboš (člen), Krejsek Jan (člen), Tulisová 
Pavlína (místostarostka a účetní).  Dohodnuto, že komise může pracovat ve tříčlenném složení na dílčích  
inventurách. Schváleno. 
Návrh usnesení č. 06/21/06 –Zastupitelstvo obce schvaluje členy inventarizační komise ve složení Ing. 
Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Bureš Luboš, Krejsek Jan, Tulis Josef, Tulisová Pavlína. Na dílčích 
inventurách může komise pracovat v tříčlenném složení. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

7)   Nákup sněžné frézy, radlice za malotraktor     
Předsedající informovala, že zaměstnanec obce se snažil zprovoznit před zimou sněžnou frézu, ale bohužel 
se mu to nepodařilo.  Fréza odvezena k opraváři  do Budče. Problém s náhradními díly,  fréza pořizovaná 
v roce 2009 u Kinského. Předběžně domluveno, že by se pokusil sehnat novou - nějaký typ střední třídy, ale 
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nyní je problém i s dodáním.  anonymizováno  by byl rád, kdyby se mohla koupit i radlice za malotraktor, 
držák by byl. Radlice – naklápěcí – cenový odhad cca za 10 tis. Kč. Jiří Hubl navrhl, zda neuvažovat o  
pořízení většího multifunkčního komunálního stroje. Předsedající sdělila, že to je k  úvaze na delší časové 
období,  frézu  by  bylo  dobré  koupit  ještě  pro  letošní  zimní  sezónu,  pokud  se  podaří.  Nyní  vypomáhal 
anonymizováno  ml. se čtyřkolkou, když byl zaměstnanec v izolaci. Ing. Mgr. anonymizováno  nabídl radlici 
k zahradnímu traktůrku,  má doma,  nevyužije.  Dohodnuto,  že  se  přijde  zaměstnanec  podívat  a  případně 
nabídky využijeme. 
Shoda na tom, začít se dívat po nějakém větším traktoru, který by bylo možné využít pro více činností (např. 
i s čelním nakladačem, ramenem na mulčování apod.). 
Návrh  usnesení  č.  06/21/07  -  Zastupitelstvo  obce  Dlouhé  schvaluje  případný  nákup  radlice  za 
malotraktor a případně sněžné frézy dle uvážení zaměstnance obce anonymizováno .  Využít nabídku 
 anonymizováno  na vyzkoušení volné radlice. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

8) Informace z     jednání Mikroregionu Novoměstsko  
Členská schůze Mikroregionu se uskutečnila 7.12.2021. Členský příspěvek na příští rok nakonec schválen 
42,- Kč na obyvatele (jedna obec nesouhlasila s návrhem na tři poloviční úvazky na Mikroregionu, jak jsme 
schvalovali na minulém zastupitelstvu. Pan anonymizováno (předseda mikroregionu) bude pracovat pouze na 
Dohodu o provedení práce). Dalšími body jednání byly pouze provozní věci Mikroregionu (směrnice, zpráva 
revizora apod.).
Návrh usnesení č. 06/21/08 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání členské schůze 
mikroregionu 7. 12. 2021.  
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

9) Schválené ceny vodného pro rok 2022 – kalkulace 
Předsedající  seznámila  zastupitele  se  zaslanými  připravenými  kalkulacemi  vodného  na  rok  2022, 
zpracovanými na základě předpokládaných nákladů a výnosů za rok 2021. Zpracoval pan anonymizováno , 
jako každý rok. Kalkulovaná odběratelská cena je 54,39 Kč za m3. Předsedající navrhla cenu 20,- Kč včetně 
DPH, tím by cena vodného vzrostla proti současnosti víceméně o DPH, vzhledem k  plátcovství obce od 
1.1.2022. Rozběhla se diskuse ke kalkulaci i ceně. Na dotaz, jak se ceny pohybovaly v minulosti předsedající 
sdělila, že cena vodného byla v letech 2001 – 2003 ve výši 9,- Kč, 2004 – 2008 ve výši 10,- Kč, 2009-2018 
ve výši 12,- Kč, 2019-2020 ve výši 15,- Kč a v loňském roce byla schválena na 18,- Kč. Diskutováno i o 
povinnosti vlastníka vodovodu si provozem vodovodu vydělat i na budoucí opravy a obnovu. Další návrhy 
na cenu vody byly 22,- Kč, 23,- Kč, 25,- Kč i 30,- Kč. Po většinové dohodě bylo hlasováno o návrhu – 25,-  
Kč/m3, schváleno.  
Návrh usnesení č. 06/21/09 - Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro rok 2022 částku 25,- Kč/
m3 včetně DPH. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno.

10) Schválení Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací pro roky 2022 - 2031
Společně s kalkulací vypracoval pan  anonymizováno   Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací 
pro roky 2002 – 2031. Obec má zvláštní účet, kam posílá ročně 20 000,- Kč. Vypočtená částka je však vyšší. 
Předsedající předložila tabulku s evidencí, kolik by se mělo přispívat, jsou to mnohem vyšší částky. Pro krytí 
fondu nemusí být zvláštní účet, stačí když jsou finanční prostředky kryty penězi na běžném účtu.
Návrh usnesení č. 06/21/10 - Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodů nebo 
kanalizací pro roky 2022 – 2031. Na zvláštní účet bude převedeno opět 20 tis. Kč nyní v prosinci.
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

11) Smlouva s     TS Bystřice nad Pernštejnem  
Nárůst ceny o 5% oproti předchozímu roku, za uložení na Bukov pro rok 2021 bude 1330,- Kč (letos 1080,-  
Kč bez DPH), limit pro sníženou sazbu pro uložení se pro rok 2022 bude počítat jako počet obyvatel x 190  
kg na osobu (letos je to 200 kg na osobu). Snížená sazba za skládkovné je letos 500,- Kč, pokud bude 
překročen limit, tak 800,- Kč.
Návrh usnesení č. 06/21/11 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 13 Smlouvy o dílo č. 
10/2020 Sb. s TS města Bystřice nad Pernštejnem.  
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
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12)  Žádosti  o  finanční  dary  na  rok  2022  –  Centrum  Zdislava,  Centrum  zdravotně  postižených, 
Diakonie ČBCE-Středisko v     Myslibořicích (Dům Pomněnka) Až se začne něco dít.   
Předsedající seznámila s došlými žádostmi o příspěvky (dary) v roce 2022. Jedná se o pravidelné, opakující 
se žádosti. Zastupitelé se s nimi seznámili a schválili částky uvedené v usnesení. 
Návrh  usnesení  č.  06/21/12a)  -  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  pro  Centrum  Zdislava  v roce  2022 
finanční dar ve výši 20 000,- Kč.     
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Návrh usnesení č. 06/21/12b) - Zastupitelstvo obce schvaluje Centru zdravotně postižených v roce 2022 
finanční dar ve výši 1 000,- Kč.  
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Návrh usnesení č. 06/21/12c) - Zastupitelstvo obce rozhodlo, že o finančním daru pro Diakonii ČBCE 
pro stavbu Domu Pomněnka bude rozhodnuto až v průběhu roku, po zahájení stavby.
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

13) Seznámení s     prvními návrhy na stavební úpravy hasičské zbrojnice  
Předsedající informovala o setkání s projektantem anonymizováno  na začátku prosince v klubovně hasičské 
zbrojnice,  kde  bylo  diskutováno  nad  prvními  návrhy.  Zastupitelům zaslány  dvě  varianty:  1.  zachování 
stávajícího vzhledu, zvýšení cca o 1 metr ve štítě. 2. zvýšení cca o 3 metry, střecha do „A“. Jsou to první  
návrhy k diskusi, bylo o nich diskutováno. Jiří Hubl navrhl, zda neudělat vikýř k silnici. Diskutováno i o 
rozmístění místností. Projekt budou projednávat hasiči na své schůzi a dále se bude na něm pracovat.  
Usnesení č. 06/21/13 – Zastupitelé berou na vědomí zahajovací práce na projektu na stavební úpravy 
hasičské zbrojnice. 

14) Různé 
Nesvítí lampa veřejného osvětlení na křižovatce u mostku. Již nahlášeno panu anonymizováno . 

15) Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a popřála klidné svátky.

Zápis byl vyhotoven dne: 22.12.2021

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

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

      Jiří Hubl     ……………………………..….

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