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

Č. j. 02/20

Zápis z     10. zasedání zastupitelstva obce Dlouhé ve volebním období 2018 - 2022   

konaného dne 7. 5. 2020, od 19:00 hod, v     zasedací místnosti obce  

Přítomní členové ZO (8 z 9):
anonymizováno, anonymizováno, anonymizováno, anonymizováno, anonymizováno, anonymizováno,
anonymizováno, anonymizováno 
Omluven: anonymizováno
Přítomní občané: anonymizováno ml., anonymizováno, anonymizováno ml.
Ověřovatelé zápisu: anonymizováno, anonymizováno
Zapisovatel:  anonymizováno

Navržený   program:    
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce
4. Schválení účetní závěrky za rok 2019
5. Hospodaření obce za leden – duben 2020 a zpráva o činnosti
6. Rozpočtové opatření 1/2020 a 2/2020
7. Žádost COOP družstvo Velké Meziříčí o příspěvek na pokrytí ztráty za rok 2019
8. Dotace na vybudování záložního vrtu - informace
9. Dotace na obnovu zeleně na návsi – informace
10. Projednání setrvání obce v územní působnosti MAS Zubří země v programovacím období 2021 - 

2027
11. Různé
12. Závěr

1) Zahájení 

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Dlouhé  (dále  též  jako  „zastupitelstvo“)  bylo  zahájeno  v 19.00  hodin 
starostkou obce  anonymizováno, 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 29. 4. 2020 do   7. 5. 2020. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem, všichni přijetí  
potvrdili. Zastupitelstvo je usnášení schopné, přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Povinná opatření  
proti pandemii koronaviru zajištěna (roušky, desinfekce, rozestupy).
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. 02/20/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání. 
Hlasování:   8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

2) Volba ov  ěř  ovatel  ů   zápisu  
Předsedající  navrhla  za  ověřovatele  zápisu  anonymizováno  a  anonymizováno. Oba  jmenovaní  byli 
jednohlasně schváleni.
Návrh  usnesení  č.  02/20/02  –  Zastupitelstvo  obce  určuje  za  ověřovatele  zápisu  anonymizováno  a  
anonymizováno. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
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3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
ZO  projednalo  údaje  o  ročním  hospodaření  obce  za  rok  2019,  které  účetní  zpracovala  souhrnně  do  
závěrečného účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce, a to i v elektronické podobě od 22. 4. 2020 do 7. 
5. 2020 včetně zprávy o přezkumu hospodaření. Zastupitelé návrh závěrečného účtu obdrželi s pozvánkou. 
Při  zveřejnění  byla  stanovena  lhůta  pro  uplatnění  písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu  ze 
strany občanů. V této lhůtě nebyly doručeny připomínky občanů. Na jednání zastupitelstva obce také nebyly 
vzneseny připomínky. 

Současně ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019, která je součástí  
závěrečného účtu. Krajským auditorem nebyly zjištěny chyby a nedostatky (přezkum proběhl 10.2.2020 na 
obecním úřadě v Dlouhém). Zastupitelstvo obce hlasováním jednomyslně schválilo závěrečný účet obce, a to 
bez výhrad.
Návrh Usnesení č. 02/20/03 - Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o  
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2019 na základě § 43 zákona č.  
128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č.  250/2000 Sb.,  o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 
Hlasování:  8  pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

4) Schválení účetní závěrky za rok 2019
Paní  účetní  seznámila  přítomné  s předloženou  účetní  závěrkou  obce  za  rok  2019.  Zastupitelé  neměli 
připomínky.  O schválení  účetní  závěrky byl  vypracován protokol  v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb.  o 
požadavcích  na  schvalování  účetních  závěrek  některých  vybraných  účetních  jednotek.  Materiály 
vyjmenované v protokolu obdrželi zastupitelé elektronicky.
Usnesení č. 02/20/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2019.
Hlasování:  8 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).
- 4.3.2020 zakoupeno 10 stolů a 44 dřevěných židlí z končící restaurace v Třebíči
- 7.3.2020 brigáda na bourání zdi v KD. Muselo dojít k podepření rohové zdi a přidána byla ještě traverza v místech bývalých 

dveří. Je udělán základní rozvod elektřiny, změna umístění hlavního jističe, podlahy, omítky. Ve středu 29.4.2020 osazeno okno 
a dveře na přístavbě. Dokoupeny na inzerát bukové parkety na doplnění podlahy.

- V polovině března byla uklizena paseka od větví na Kříštici.  Koncem minulého týdne dokončena oplocenka (cca 537 m) a  
vysadilo se 6 750 ks sazenic (1200 ks jedlí, 3600 buků, 1 950 ks smrku) - dodavatelsky+DoPP.  Náklady celkem 123.591,- Kč 
(oplocenka,sazenice,výsadba).  Část by se měla vrátit v dotaci. Mělo by to být cca 32 tis. Kč na oplocenku a cca 65  tis. Kč za 
obnovu výsadbou. Bude ještě postřik proti klikorohovi. Minulý týden ob.zaměstnanci zalévali – nádrž zapůjčil Tulis Pavel.

- 17.3.2020 jsme obdrželi zamítnutí žádosti na Workoutové hřiště z důvodu nízkého bodového hodnocení.  
- 23.3.2020 po dohodě začal  pan  anonymizováno a pan  anonymizováno opravovat polní cestu k chatě  svépomocí.  Pan 

anonymizováno věnoval práci bagru a traktoru a pan anonymizováno sehnal polní kamen a navezl ho. Obec na srovnání 
zajistila  dovoz  drobného  štěrku.  Cesta  je  nyní  sjízdná,  ale  bylo  by  vhodné  horní  vrstvu  zpevnit,  aby  neměla  tendenci  se 
rozjíždět… Byl pozván technik z COLASu, který úpravu cesty nacenil,  zastupitelé obdrželi  e-mailem s materiály.  V cenové 
nabídce je kamenivo, které se prý musí na stávající podklad ještě dát, aby to mělo pevnost. Když viděl, v jakém stavu je cesta 
nahoru, nacenil ještě tuto s tím, že řekl, že pokud se oprava této cesty bude odkládat, budou za rok náklady jako na novou cestu.  
Předsedající vyzvala zastupitele k diskusi. Závěr diskuse byl, že zastupitelstvo souhlasí s opravou obou cest (polní i do kopce). 
Zeptat se technika, jestli může být cesta v šíři 4,5 – 5 m, i když je základ širší. Zastupitelé souhlasí na opravu polní cesty zažádat  
o dotaci z Kraje Vysočina z POV. Cesta je zpevněná kousek dál než po chatu, protože se podařilo sehnat víc polního kamene. U 
cesty do kopce po levé části pod mezou udělat odvodnění a překopem převést (napojit) do kanalizace u kovárny. 
anonymizováno navrhl proplatit panu anonymizováno 5 tis. Kč jako náhradu za nakládání polního kamene. Zastupitelé 
nesouhlasili, cesta byla poškozena mimo jiné také provozem jeho těžké techniky. Na opravě se podíleli všichni uživatelé.
Pan anonymizováno na své náklady opravil propustek v cestě, aby voda na jaře netekla po cestě. 

-     Během března se podařilo zajistit 2 roury prům. 1200 mm na rozšíření pod cestou do družstva za dobrou cenu 4  000,- Kč/ks  + 
2500,- naložení a složení jeřábem (Běžná cena kolem 25 tis. Kč bez dopravy). 25.3.2020 je anonymizováno dovezli ze Zvole 

a 18.4.2020 je pan anonymizováno položil a rozšířil na obě strany. Na místě se pak řešilo, jak ukončit a odvést vodu na louku  
při přívalových deštích, aby tam nezůstaly takové díry se stojící vodou jak předtím. Po několika jednáních s uživatelem louky a 
vlastníkem dotčené nemovitosti č.p. 103 dohodnuto vodu odvést trativodem do potoka (koupeny roury) a od rohu plotu č.p. 84 
udělat mělčí struhu. Práce na úpravě budou dále pokračovat, dle možností. 

- S VASkou řešena problematika vodoměru u vrtu,  dohodnuto vyměnit  za  indukční,  kde nedochází  k usazování.  Jsou hotové 
elektrorevize a revize hromosvodu na vodojemu. Řešen únik vody a špatná kvalita vody u novostavby anonymizováno. Ve 
vodě hodně železa a manganu, sice splňuje normy pro pitné vody z  vrtů, ale usazuje se po trase ve vedení a voda je pak zakalená.  
Zastupitelé navrhují zjistit cenovou nabídku na vyčištění vodovodního řadu, případně možnosti dalšího čištění. Návrh, udělat  
vedle ještě nádrž na cca 20 m3, kde by docházelo k usazování kalu.
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- 16.4.2020 – deratizace kanalizace
- 28.4.2020 odvezeno hasiči železo za školou do sběru – 168 kg bylo jen konzerv (20 pytlů cca za 1 rok)
- Byla podaná žádost o vyjádření na změnu užívání budovy bývalé školy na Hygienu – hygiena požaduje technickou místnost  

s výlevkou, nucené odvětrání záchodů a chodbičky. Hasiči vyjádření obdrženo 7.5.2020 – podmínky - 3 ks hasicích přístrojů,  
protipožární dveře ze skladu.       

- Žádost  o  vyjádření  k záměru  úprav  hasičské  zbrojnice  jsme také  zaslali  na  KSÚS–  rozšíření  nepovolí  –  nebude  dodržena 
vzdálenost podle normy, tj. vzdálenost od vrat by měla být délka předpokládaného vozidla + 1m od hrany silnice 

- Zahradní traktůrek – oprava.
- změna cen druhotných surovin, snížení ceny za odvoz papíru z 1500,- Kč na 500,- Kč od 1.5.2020.
-    27. 4. 2020 obdržela obec žádost z Mikroregionu Novoměstsko o znovu projednání příspěvku na nákup hasičského auta, které již 

město zakoupilo místo dosluhující TATRY. Zakoupeno technické auto Iveco Daily 4x4, stálo necelých 5 mil. Kč (z prodeje Tatry 
získaly cca 2 705 tis. Kč). Foto auta promítnuto dataprojektorem. 21. 6. 2018 schváleno: „Zastupitelstvo obce schvaluje finanční 
dar 5000,-  Kč na výměnu za Tatru pro JSDH JPO II Nové Město na Moravě. Finanční dar bude poskytnut buď přímo Městu  
Nové Město na Moravě nebo přes Mikroregion Novoměstsko.“ Potvrzeno opět na zastupitelstvu 25.4.2019,  kdy zastupitelé 
schválili, že pokud se zapojí většina obcí mikroregionu, zapojí se i naše obec ve výši poměru stanoveného Mikroregionem, ale  
maximálně částkou  5 000,- Kč. Zastupitelé potvrzují své rozhodnutí a schvalují finanční dar ve výši 5 000,- Kč.

Usnesení č. 02/20/05a) - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce k 30. 4. 2020 a zprávu o  
činnosti.

Návrh usnesení č. 02/20/05b) – Zastupitelstvo obce schvaluje opravu účelové komunikace do kopce i 
polní cesty nad chatou č.e. 1.  Zeptat se na názor technika, pokud bude možné, tak šířku 4,5 - 5 metrů. 
Hlasování:  7 pro, 0 proti, 1 se zdržel - schváleno

Návrh usnesení č.  02/20/05c)  – Zastupitelstvo potvrdilo finanční dar 5 000,- Kč pro Město 
Nové Město na Moravě přes Mikroregion Novoměstsko na výměnu Tatry pro JSDH JPO II 
dle schválení 21.6.2018 přes Mikroregion Novoměstsko.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

6) Rozpočtové opatření 1/2020 a 2/2020
Předsedající  seznámila  s rozpočtovým  opatřením  č.  1/2020,  které  schválila  14.4.2020  starostka  obce  a 
s rozpočtovým opatřením č. 2/2020, které předložila zastupitelstvu ke schválení. 
Návrh usnesení  č.  02/20/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření  č.  1/2020 a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno

7) Žádost COOP družstvo Velké Meziříčí o příspěvek na pokrytí ztráty za rok 2019 
Předsedající  seznámila  zastupitele  s žádostí  (zastupitelé  obdrželi  s materiály).  Informovala,  že  po 
telefonickém rozhovoru s ekonomkou nechala poslat výsledky hospodaření za předchozí roky. Poslali HV za 
posledních  5  let,  kdy  prodejna  byla  stále  ve  ztrátě  (nebyla  vysoká).  Náklady  se  nezdají  nereálné 
(přemrštěné), ale zastupitelům se zdá, že prodejna funguje dobře, paní vedoucí se snaží. Získala dokonce  
ocenění nejlepší prodejna. Občané tam chodí nakupovat. Obec nepřímo podporuje – kupuje dárkové poukazy 
k životním výročím občanů, nakupuje na kulturní akce…  Po diskusi (ohledně skladových procesů, režií, 
jejich  účtování  apod.)  bylo  navrženo schválit  letos  příspěvek – dar  ve výši  5 550,-Kč.   Shoda  na tom, 
prodejnu v obci udržet. Obrat ve výši kolem 2,5 mil Kč se zastupitelům zdá dostatečný, aby pokryl náklady.  
Pokud by se žádost opakovala, požadovat osobní schůzku na zastupitelstvu. 
Návrh usnesení č. 02/20/07 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje poskytnutí finančního příspěvku – 
daru - firmě COOP družstvo Velké Meziříčí na pokrytí ztráty prodejny v Dlouhém ve výši 5 550,- Kč. 
Pokud  by  se  částka  zvyšovala,  opakovala,  požaduje  zastupitelstvo  osobní  schůzku  na  jednání 
zastupitelstva k vysvětlení. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdržel – schváleno

8) Dotace na vybudování záložního vrtu - informace

Před týdnem přišlo rozhodnutí ze SFŽP o schválení dotace na jeho vybudování. Nyní bude muset vyřídit 
povolení na vodoprávním úřadě a na Kraji Vysočina, udělat (poptávkové) řízení na dodavatele. Náklady dle 
rozpočtu 648 407,-  Kč,  dotace 60 % - 389 044,-  Kč.  Ideálně by byla  realizace na podzim.  Měsíc  trvají 
čerpací zkoušky. Vzhledem k výši by mělo stačit poptávkové řízení. 
Návrh  usnesení  č.  01/20/08  –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  zahájení  poptávkového  řízení  na 
dodavatele na akci „Dlouhé – vodní zdroj“. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
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9)   Dotace na obnovu zeleně na návsi - informace  
Obdrželi jsme informaci, že žádost splňuje kritéria dotace a je postoupena ke schválení. Podle posledního 
rozpočtu předpokládané náklady na realizaci jsou: 497 316, Kč včetně již zaplaceného projektu 80 tis. Kč. 
Způsobilé jsou 359 900,26 Kč z nich dotace by činila 60 % 215 940,- Kč, tj. vlastní prostředky 281 376,- Kč 
z toho 80 tis. Kč máme už zaplaceno. Rozpočet na realizaci byl zastupitelům zaslán s materiály. Předsedající 
se dotázala, zda tedy do projektu půjdeme a má zahájit výběrové řízení. 
Návrh usnesení č. 02/20/09 – Zastupitelstvo obce počká s rozhodnutím o realizaci projektu do výsledku 
schválení schvaluje pozastavit realizovat projekt Sadové úpravy veřejného prostranství v obci Dlouhé 
spolufinancovaného z programu MAS Zubří země – Sídelní zeleň
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

10)   Projednání setrvání obce v     územní působnosti MAS Zubří země v     programovacím období 2021 -   
2027
Předsedající  seznámila  s dopisem  od  MAS  Zubří  země  ohledně  souhlasu  setrvání  obce  v MASce 
v následujícím programovacím období  2021-2027.  Souhlas  se  vydává  k tomu,  aby sama obec  nebo její 
organizace,  či  FO  a  PO  podnikající  na  území  obce  mohly  využívat  čerpání  dotací  EU  určených  pro  
komunitně vedený místní rozvoj. Schváleno setrvat. 
Návrh  usnesení  č.  02/20/10  –  Zastupitelstvo  obce  schvaluje  zařazení  území  obce  do  území 
působnosti MAS Zubří země o.p.s. na programové období 2021–2027.  
Hlasování:  8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

11) Různé
a)  Florián – z důvodu vládních opatření  v důsledku koronaviru se  pouť neuskuteční,  ale  objednali  jsme 
perníková  srdíčka.  Předsedající  požádala,  kdo  ze  zastupitelů  by  v neděli  na  Den  matek  obešel  obec  a 
maminkám a babičkám popřál k svátku. Přihlásil se anonymizováno a anonymizováno.  
b) publikace Města a obce – inzerce. Předsedající přečetla žádost o možnost inzerce v publikaci – ¼ stránky 
za 2 000,- Kč včetně DPH. Jednohlasně schváleno, že se bude šetřit a nebudeme inzerovat.
Návrh usnesení č. 02/20/11a) – Zastupitelstvo obce nebude prezentovat obec v publikaci Města a obce. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
c) Oplocení a úprava vstupu do budovy – předsedající informovala, že zítra proběhne schůzka se stavební  
firmou anonymizováno, Radňovice ohledně zahájení prací na vybudování oplocení za budovou bývalé školy 
v sousedství s paní  anonymizováno  a diskuse ohledně úpravy vstupu do budovy. Je připravena smlouva o 
smlouvě budoucí kupní ohledně budoucího prodeje části zahrady, ale je třeba vstoupit do jednání s hypoteční 
bankou, jelikož pozemek je zatížen zástavním právem. Zastupitelé berou na vědomí.
b) anonymizováno informoval, že mluvil se zástupcem Pozemkového úřadu a ten ho informoval, že projekt 
Přehrázek je nyní ve fázi přípravy výběrového řízení na dodavatele. Peníze na akci Pozemkový úřad získal.
c) Dřevo pod Polňákem – předsedající požádala, zda by byla ochota zúčastnit se brigády na úklid dřeva pod 
Polňákem,  bude  potřeba  ještě  pila.  Zastupitelé  -  z  louky  by  větve  mohli  vytahat  obecní  zaměstnanci.  
Přítomná mládež přislíbila pomoc.
d)  anonymizováno – zda by nebylo dobré u cesty do RS zakopat sády, pole je zorané až do cesty, je tam 
drenáž na odvodnění  a vsakovačka. Předsedající  informovala, že stížnost poslala na Proagro Radešínská 
Svratka, a.s., která pozemky užívá včetně fotek, žádná odpověď. Zastupitelé souhlasí, že by bylo vhodné 
osadit kamenné sády.

12. Závěr
Předsedající poděkovala všem za účast a zasedání ukončila ve 21.30 hod.

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 5. 2020
Zapsal: anonymizováno  ….…………………….

Ověřovatelé zápisu:       anonymizováno …………………………..

      anonymizováno ………………………….

anonymizováno, starostka obce…………………………
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