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

Č. j. 05/22

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dlouhé 

konaného dne 20. 10. 2022, od 19:00 hod

Přítomni nově zvolení členové ZO (9 z 9) :
Hlavatá Jaroslava, Ing. Hlavatý Josef, Hubl Jiří, Krejsek Jan, Musilová Ludmila, Petera Roman, Ing. Stupka  
Jaroslav, Tulis Josef, Tulisová Pavlína
Omluven: ---
Přítomní občané: Ing. anonymizováno , anonymizováno , Ing. anonymizováno 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Hlavatý Josef, Hubl Jiří
Zapisovatel: Tulisová Pavlína

Navržený   program:    
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) zákona o  
obcích)
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Diskuse 

Zasedání Zastupitelstva obce Dlouhé (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadní 
starostkou obce Jaroslavou Hlavatou.

Dosavadní starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání 
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). 
Informace  podle  §  93  odst.  1  zákona  o  obcích  byla  na  úřední  desce  Obecního  úřadu Dlouhé  zveřejněna 
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. 2022 do 20. 10. 2022. Současně byla zveřejněna 
na „elektronické úřední desce“. 

Dosavadní starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že přítomno je všech 
9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
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Složení slibu členy zastupitelstva

Dosavadní starostka v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu. Před složením slibu upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o  volbách do zastupitelstev obcí a o 
změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že dosavadní starostka přečetla slib stanovený v § 69 odst.  2 zákona o obcích 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v 
zájmu obce Dlouhé a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

* * *

1) Určení ověřovatelů zápisu
Dosavadní  starostka  navrhla  za  ověřovatele  zápisu  Ing.  Josefa  Hlavatého  a  Jiřího  Hubla.  Oba  jmenovaní 
souhlasili a byli jednohlasně schváleni.
Návrh usnesení č. 05/22/01 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Ing. Josefa Hlavatého a 
Jiřího Hubla.   
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy k doplnění. 
Předsedající  informovala,  že  během  diskuse  bude  prostor  k případným  podnětům.  Před  hlasování  dala 
předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  Předsedající dala hlasovat o návrhu programu. 
Návrh usnesení č. 05/22/02 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání ustavujícího zastupitelstva 
dle zveřejněného programu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

Dosavadní  starostka  obce  pověřila  dalším  vedením  ustavujícího  zasedání  dosavadní  místostarostku  obce, 
Pavlínu Tulisovou (dále jako „předsedající“).

3) Volba starosty a místostarosty

Předsedající  před zahájením hlasováním vyzvala zastupitele k rozpravě a k případným návrhům na funkce, 
případně  k návrhu  uspořádání  pro  nové  volební  období.  Jan  Krejsek  se  ujal  slova.  Navrhuje  ponechat 
uspořádání  tak,  jak  bylo.  Osvědčilo  se  to.  Ve  volbách  dosavadní  starostka  s místostarostkou  dostaly  také 
nejvyšší počet hlasů, takže pokud jsou ochotné to dělat, nic by neměnil.  Ostatní zastupitelé souhlasili. 

Předsedající navrhla také ponechat pro nové volební období stejné uspořádání, jako bylo doposud. O návrzích 
pak bylo hlasováno, viz přijatá usnesení. Protinávrhy nebyly podány. 

3a) určení počtu místostarostů 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto 
bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení č. 05/22/03a – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje zvolení jednoho místostarosty.  
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

3b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a)  
zákona o obcích)
Předsedající navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby uvolněným členem 
zastupitelstva byla pouze funkce místostarosty, jako doposud. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Návrh usnesení č. 05/22/03b – Zastupitelstvo obce Dlouhé v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 
obcích určuje, že pro výkon funkce starosty se bude jednat o funkci neuvolněnou, pro výkon funkce 
místostarosty se bude jednat o funkci uvolněnou.   
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

3c) určení způsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající se zeptala zastupitelů, zda chtějí volbu tajnou nebo veřejnou. Ze zákona se hlasuje veřejně, ale je  
možnost tajného hlasování. Všichni souhlasili s veřejnou volbou. Zastupitelstvo obce hlasováním jednohlasně 
určilo, že volba bude provedena aklamací – veřejně zvednutím pravé ruky. 

Návrh usnesení č. 05/22/03c – Zastupitelstvo obce určuje způsob volby starosty, místostarosty veřejným 
hlasováním. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

3d) volba starosty
Předsedající vyzvala zastupitele k podání návrhu na funkci starosty. Jiří Hubl navrhl na funkci starosty stávající 
starostku Jaroslavu Hlavatou. Jaroslava Hlavatá s návrhem souhlasila.

Návrh usnesení č. 05/22/03d – Zastupitelstvo obce volí neuvolněnou starostkou obce Jaroslavu Hlavatou, 
nar. 30. 3. 1976. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hlavatá Jaroslava) – schváleno

3e) volba místostarosty
Předsedající  vyzvala  zastupitele  k podání  návrhu  na  funkci  místostarosty.  Jiří  Hubl  navrhl  na  funkci 
místostarosty stávající místostarostku Pavlínu Tulisovou. Pavlína Tulisová s návrhem souhlasila. 
Josef Tulis oznámil v tomto bodě střet zájmu (manžel Pavlíny Tulisové). 

Návrh  usnesení  č.  05/22/03e  –  Zastupitelstvo  obce  volí  uvolněnou  místostarostkou  obce  Pavlínu 
Tulisovou, nar. 28. 2. 1977. 

Hlasování:  pro, 7 proti, 2 se zdrželi (Tulisová Pavlína, Tulis Josef) – schváleno

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Je nutné zvolit  
zejména předsedy těchto komisí, členství přislíbily dlouholeté členky Ing. anonymizováno  i anonymizováno ,  
které zajišťují kontroly po odborné stránce. 

4a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru, každý v počtu 3 členů.
Návrh usnesení č. 05/22/4a - Zastupitelstvo obce zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

4b) volba předsedy finančního výboru
Za předsedu finančního výboru byla navržena a následně hlasováním zvolena Musilová Ludmila. Jiný návrh 
nebyl vznesen. Navržená souhlasila.  
Návrh  usnesení  č.  05/22/4b  -  Zastupitelstvo  obce  volí  předsedkyní  finančního  výboru  Ludmilu 
Musilovou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Musilová Ludmila) – schváleno

4c) volba předsedy kontrolního výboru
Za předsedu kontrolního výboru byl navržen a následně hlasováním zvolen Jiří Hubl. Jiný návrh nebyl vznesen. 
Navržený souhlasil.  
Návrh usnesení č. 05/22/4c - Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Hubla. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel  (Hubl Jiří) – schváleno

4d) volba členů finančního výboru
Za členy finančního výboru byly navrženy občanky obce paní Ing. anonymizováno  a anonymizováno , které  
vykonávaly činnost i v minulosti. Jiný návrh nebyl vznesen.
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Návrh usnesení č. 05/22/4d - Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Ing. anonymizováno ou a 
anonymizováno . 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

4e) volba členů kontrolního výboru
Za členy kontrolního výboru byly navrženy také paní Ing. anonymizováno a anonymizováno , které vykonávaly 
činnost i v minulosti. Jiný návrh nebyl vznesen.
Návrh usnesení č. 05/22/4e - Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Ing. anonymizováno  a 
anonymizováno . 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o 
obcích)
Návrh ponechat odměňování v zaběhlém systému. Odměna pouze pro neuvolněnou starostku, ostatní členové 
zastupitelstva  nebudou  odměňováni.  Uvolněné  místostarostce  je  odměna  stanovena  ze  zákona,  resp.  dle 
nařízení  vlády 318/2017 Sb.  Naposledy se  zastupitelům zvyšovala  odměna  od  1.1.2020.  Pavlína  Tulisová 
informovala,  že  dle  nařízení  vlády č.  318/2017 od  1.  1.  2020 je  minimální  zákonem stanovená  výše  pro 
neuvolněného starostu ve výši 0,3 násobku odměny uvolněného starosty, tj. v naší obci 12 888,- Kč a max. výše 
ve výši 0,6 násobku odměny uvolněného starosty, tj. 25 776,- Kč. Navrženo ponechat odměnu starostovi ve 
stávající výši. Do vlády jde návrh na zvýšení odměn zastupitelům od 1.1.2023 o 10 %. V případě, že dojde 
k navýšení, bude odměna starostky stanovena v minimální výši 0,3 násobku odměny uvolněného starosty.  O 
tomto návrhu bylo hlasováno. Starostka oznámila že je ve střetu.
Návrh usnesení č. 05/22/5 – Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích odměnu za výkon neuvolněné funkce starostky obce částku 12 888,- Kč měsíčně, odměna 
bude vyplácena ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě novely zařízení vlády č. 318/2017 Sb. bude 
odměna stanovena v minimální výši 0,3 násobku odměny uvolněného starosty.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

6) Diskuse
Předsedající informovala, že má několik bodů do diskuse:
a) Schválení uzavření pracovního poměru s členem zastupitelstva – předsedající požádala zastupitelstvo o 
vyslovení souhlasu (dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích) se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí  
a členem zastupitelstva obce na činnost, která nesouvisí s výkonem jeho funkce. Jedná se o dohodu o provedení 
práce s paní Ludmilou Musilovou na roční zápis do kroniky obce. Dále se nabídl Jiří Hubl, že by dokončil sokl  
za obecním úřadem. Zde zatím pracovní poměr neuzavřen. 
Návrh usnesení č. 05/22/06a – Zastupitelstvo obce vyslovuje, v souladu s § 84 odst. 2, písm. p) zákona č. 
128/2000 Sb., souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu (dohod o provedení práce) mezi obcí Dlouhé 
a 

- Ludmilou Musilovou – kronikářské práce 
- Jiřím Hublem – práce na dokončení soklu zadní části budovy obecního úřadu

Dohody budou uzavřeny v období, kdy budou prováděny.
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Hubl, Musilová)  – schváleno

b) Telefonická žádost FK TJ Radešínská Svratka o pronájem víceúčelového hřiště pro tréninky mládeže 
-předsedající  informovala,  že  obdržela  dnes  telefonickou  žádost  FK  TJ  Radešínská  Svratka  o  pronájem 
víceúčelového hřiště pro zimní přípravu/tréninky mládeže s možností  zapůjčení  klíčů od toalet  k možnému 
převlečení,  případně  zapnutí  světel  apod.  Jiří  Hubl  informoval,  že  podkladová  vrstva  je  z prosívky,  aby 
vysokou zátěží nedošlo k poškození, ale  pokud se nebude jednat o tréninky dospělých, ale dětí, tak by to mělo  
být v pořádku. Diskutovalo se. Zastupitelé nejsou proti, je potřeba zjistit, jaká mládež - zda do 15 let  - dospělé  
ne – musí používat vhodnou obuv – sdělit jim, že se hřiště v zimě neudržuje, za sněhu nepoužívat. V případě 
poškození nutná náhrada ze strany nájemce. Jinak zastupitelé souhlasí se symbolickým nájemným 200,- Kč na  
1 trénink (max 2 hodiny), když se jedná o činnost spojenou se sportováním mládeže. 
Návrh  na  usnesení  č.  05/22/6b  -  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  pronájem  víceúčelového  hřiště  pro 
tréninkové účely mládeže pro FK TJ Radešínská Svratka za trénink částku 200,- Kč na 1 trénink (2 
hodiny) + způsobené škody uhradí nájemce.
Hlasování:  9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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c)  Pravidelná  zastupitelstva  obce  –  dle  zvyklostí  je  svoláváno zastupitelstvo  zpravidla  3.  čtvrtek  v sudém 
měsíci. Dotaz na zastupitele, zda může zůstat čtvrtek i pro toto volební období. Odsouhlaseno. Odsouhlaseno,  
že první jednání nového zastupitelstva proběhne 24.11.2022. Návrh od Jana Krejska, zda v zimním období se 
nescházet od 18 hodin. Předsedající sdělila, že jsou v út a čt úřední hodiny pro občany od 17 – 19 hodin, ale 
možné by to bylo. Většinová shoda ponechat na 19 hodině. 

d) Zpráva o činnosti od minulého jednání
- Územní studie na p.č. 365 – zastupitelům byl předložen první návrh na rozparcelování pozemku i s možným 

umístěním rodinných domů. Ing. anonymizováno  nabízí schůzku v Radňovicích, kde se dle jeho územní studie 
již  staví,  kde  by  názorně  vysvětlil,  co  by  měla  studie  řešit.  Dohodnuto,  že  se  schůzky  zúčastní  starostka  
s místostarostkou  a  dohodnutý  termín  bude  nabídnut  ostatním  zastupitelům,  kteří  se  rozhodnou  dle  svých 
časových možností. Diskutováno nad sítěmi a orientací štítů (u dvou nejsou vhodné pro umístění fotovoltaiky na 
střeše, zda by nebylo vhodné pootočení. Jiří Hubl informoval, že se u nových staveb předpokládá, že budou muset 
stavebníci pro stavební povolení mít FVE na střeše. Diskutováno také o napojení na kanalizaci. Oddělená v obci 
není,  budou  muset  mít  jímky,  nebo  domovní  čističky  –  diskuse  kam  vodu  z čističky  odvést.  Předsedající 
navrhovala nachystat  kanál do vodoteče Lánského potoka. To nedoporučuje Jan Krejsek (napojení na rybník 
Polňák  –  nebezpečí,  když  by  čistička  nepracovala  dobře,  ohrožen  rybník  Polňák).  Vzhledem k spádu by  se 
muselo přečerpávat do kanálu nad Procházkovi. Žádné závěry nebyly přijaty, pouze diskuse. 

- Dále předsedající informovala, že 18. 10. 2022 pracovníci SPÚ přijeli udělat sondy pro zjištění bonity půdy na 
p.č. 365 pro ověření BPEJ. Změnu v KN můžeme očekávat asi koncem ledna.  

- Vodovod – 28. 9. 2022 problémy s technologií ve vodojemu, porucha snímačů na vodoměrech, předávkování 
manganem a chlorem. Nyní starý vrt nejde do komor, jde do odpadu, čeká se na vzorky. Rozbory z nového vrtu 
jsou lepší než na starém vrtu, nyní už je dodávaná voda do sítě z nového vrtu. Trochu byl problém s ovládáním, 
ladí se to dle požadavků pana anonymizováno , řešíme pro přenos k nám do počítače,  problém s dostupností 
internetu, v jednání přes anonymizováno a Pamu,a .s. (umístění k nim na dílnu). Jan Kresek – nabízí k umístění 
na jeho kůlnu, pokud by to bylo technicky možné.

-  V neděli se bude vytyčovat přivaděč do obce pro vyhledání místa pro osazení šoupěte pro případné odvzdušnění  
vodovodu.

- Proběhla oprava na Přehrázkách, kdy klesala hladina na horní tůni. Zjištěna nepřerušená meliorace pod hrází, dále 
voda unikala podél trubek starého vodovodu ze Šebílky, který už se nepoužívá. Trubky byly odříznuty. Zjištěno, 
že prasklým starým potrubím je nasávána voda ve spodní tůni a teče u Tulisů v šachtě. Muselo se ještě přerušit 
vedení  starého  vodovodu ve  spodní  tůni.  Provedeno svépomocí,  tak jako úprava  pod starým vodojemem na 
Šebílce, kde nad první přehrážkou bylo vedení také přerušeno a nyní pramen ze Šebílky tvoří stálý přítok do tůní. 

- V současné době se dělá přívod el.en. do plechové boudy.
- Diskutováno o úsporách el.en. na veřejné osvětlení, návrh vypínat veřejné osvětlení cca od 23.30 – 4.00 ráno,  

případně nastavit na víkendy kratší čas. Návrh také svítit v některých světlech pouze 1 trubicí. Návrhy budou 
probrány s elektrikářem,anonymizováno  a společně rozhodnuto, jaká varianta je technicky možná a nejvhodnější. 

- Výlov rybníka Halíře si vezme na starosti Jan Krejsek – výlov je naplánován na sobotu 5. listopadu 2022 – ve 13 
hodin  by  byl  výlov,  aby  se  mohli  přijít  občané  podívat  a  pokud bude  co,  tak  nabídnout  ryby  k prodeji  za 
symbolický peníz. Jiří Hubl si vezme na starosti drobné občerstvení ve spolupráci s obecní hospodou. 

Závěr

Předsedající se starostkou všem poděkovaly, zejména novým členům zastupitelstva a nabídly, že se mohou 
kdykoliv na ně obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně fungování obce. 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 20.00 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 10. 2022

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

Ověřovatelé zápisu: Ing. Hlavatý Josef ………………………….

Hubl Jiří        ………………………….

S t r á n k a  5 | 6



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