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Č. j. 07/10

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 16. 12. 2010
Přítomni členové ZO:
Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Libor, Janíček Rudolf, Karásek Jaromír, Krejsek
Jan, Tulis Josef, Tulis Pavel
Přítomní občané:
Hlavatý Josef, Zahrádka Jaromír, Ing. Pejchal Pavel, Šoustar Vladimír
Ověřovatelé zápisu: Ing. Cikryt Jiří, Jan Krejsek
Zapisovatel: Karásek Jaromír

Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Podpisové vzory
4. Rozpočtové opatření
5. Rozpočtové provizorium
6. Rozpočtový výhled
7. Inventurní komise
8. Povodňová komise
9. Kronikář
10. Zkvalitnění života na venkově- hřiště
11. Vodovod- oprava čepadla
12. Žádost o dotace z POV na rok 2011
13. Zhodnocení roku 2010
14. Schválení obecně závazných vyhlášek
15. Různé
16. Závěr

1) Zahájení
Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce.
Poté přečetl navržený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně hlasováním schválilo.
Závěr: Byl schválen program zasedání.
2) Volba ověřovatelů
Pan Karásek Jaromír navrhl pana Ing. Cikryta Jiřího a Krejska Jana. Oba jmenovaní byli
jednohlasně schváleni.
3) Podpisové vzory
Hlasováním byli schváleni Tulis Josef, Tulis Pavel, Karásek Jaromír a účetní paní Tulisová Pavlína,
kteří mají právo disponovat s obecními účty. Na každou bankovní operaci je třeba dvou podpisů a
hranaté razítko obce.
Závěr: Byly schváleny podpisové vzory.
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4) Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo obce jednohlasně hlasováním schválilo rozpočtová opatření č. 7/2010, která
vypracovala účetní obce. Dále bylo navrhnuto, aby zastupitelstvo obce pověřilo schvalováním
některých rozpočtových opatření starostu obce a to zejména u těch, kde probíhá konsolidace. Obec
se někdy dostává do situace, kdy ji jiná obec požádá o úpravu rozpočtu v určitém termínu a
vzhledem k termínům konání zastupitelstev není možné předem schválit.
Zastupitelstvo obce proto stanovuje kompetenci starostovy obce (v souladu s §102 odst. 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů) k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
- kdy zapojení výdaje vyžaduje rozhodnutí nadřízených orgánů, či spolupracujících měst, obcí
a DSO, zejména konsolidační položky
- kdy se jedná pouze o přesun peněžních prostředků, nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů
obce
- kdy se jedná o rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných
rozpočtů (přijaté dotace, stejná výše i ve výdajích)
- kdy se jedná na jedné straně o navýšení finančních prostředků na straně příjmové a zároveň
o stejnou částku navýšení na straně výdajové
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v
kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového
opatření starostou a jejího stručného odůvodnění (odůvodnění lze na zasedání podat ústně).
Závěr: Byla schválena rozpočtová opatření č. 7/2010 a schválena kompetence pro starostu
obce schvalovat rozpočtová opatření obce a jejich následné předložení zastupitelstvu obce na
vědomí na nejbližším zasedání.

5) Rozpočtové provizorium
Vzhledem k tomu, že nebyly podány všechny podklady na sestavování rozpočtu na rok 2011, pan
starosta oznámil zastupitelům obce, že obec bude nucena hospodařit podle rozpočtového provizoria,
tj. podle rozpočtu z roku 2010, do té doby, než budou známy všechny podklady pro sestavení
rozpočtu a sestaven návrh rozpočtu na nový rok 2011. Zastupitelé obce toto rozpočtové
provizorium schválili jednohlasně.
Závěr: Obec bude do schválení rozpočtu na rok 2011 hospodařit podle rozpočtového
provizoria, tj. podle rozpočtu roku 2010.

6) Rozpočtový výhled
Byl schválen rozpočtový výhled na roky 2011 – 2016, který vypracovala účetní obce. Změny byly
z důvodu čerpání dlouhodobého úvěru na rekonstrukci lesních cest. Schváleno jednohlasně
Závěr: Schválen rozpočtový výhled na roky 2011 – 2016 jednohlasně.

7) Inventurní komise
Zastupitelstvo obce hlasováním určilo složení inventurní komise:
předseda: Ing. Jiří Cikryt
členové:
Bureš Luboš
Tulis Josef

Závěr: Schválena inventurní komise obce.
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8) Povodňová komise
Zastupitelstvo obce hlasováním jednohlasně schválilo složení povodňové komise:
Povodňová komise Obec Dlouhé
předseda:
Bydliště
Tel.
Tulis Pavel
Dlouhé 81
605852266
místopředseda:
Karásek Jaromír
Dlouhé 96
732729624
tajemník-zapisovatel:
Ing. Cikryt Jiří
Dlouhé 56
602162177
Tulisová Pavlína
Dlouhé 69
737003847
členové:
Bureš Luboš
Dlouhé 89
777694285
Hubl Jiří
Dlouhé 99
602779789
Krejsek Jan
Dlouhé 92
723483903
Janíček Libor
Dlouhé 8
731822588
Janíček Rudolf
Dlouhé 102
602663027
Tulis Josef
Dlouhé 69
604983250
Závěr: Schválena povodňová komise.
9) Kronikář
Prozatím se ještě nepodařilo žádného kronikáře sehnat.
10) Zkvalitnění života na venkově
Zahájeno územní řízení na umístění opěrné zdi.
11) Oprava čerpadla u vrtu vodovodu Dlouhé
Opravu čerpadla provede firma „Pumpa“ v Brně. Firma byla kontaktována, čeká se, až přijede
zástupce.
12) Žádost o dotaci z POV
Starosta navrhl, že by se v příštím roce mohla za finanční pomoci POV opravit střecha a komíny na
budově bývalé školy. Jako důvod uvedl, že by si chtěli členové SDH zřídit v bývalé třídě klubovnu.
Závěr: Byla schválena oprava střechy a komínů bývalé budovy školy za podpory dotace
z POV.
13) Zhodnocení roku 2010
Pan starosta přečetl finanční zprávu o hospodaření obce v roce 2010, kterou vypracovala účetní
obce. Všichni členové zastupitelstva zprávu hlasováním schválili.
Závěr: Byla schválena zpráva o hospodaření obce v roce 2010.
14) Schválení obecně závazných vyhlášek obce Dlouhé
Z důvodu změn zákonů ČR bylo nutné připravit a schválit nové obecně závazné vyhlášky obce.
Jedná se zejména o formální změny. Výši poplatků schválilo zastupitelstvo ve stejné výši, jak
ukládali předchozí vyhlášky
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo obecně závazné vyhlášky obce Dlouhé:
1. Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2010, o místním poplatku ze psů
2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3. Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 3/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Dlouhé
Závěr: Byly jednohlasně schváleny všechny obecně závazné vyhlášky obce.
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15) Různé
• DSO
a) Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo „Dodatek smlouvy DSO pro plynofikaci oblasti
Bobrovska
b) Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo „Dílčí přezkoumání hospodaření DSO“
c) Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo „Rozpočet DSO na rok 2011“
• Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo „Dodatek“ ke smlouvě s VaS na provozování
vodovodu na rok 2011 a s TS Bystřice nad Pernštejnem na odvoz odpadu – zůstává vše na
stejné úrovni, jako v roce 2010
• Topení „U Pávků“ vykazuje časté poruchy. Rozhodnuto, že bude pozván pracovník servisu
na zjištění příčin poruch
• Zastupitelstvo obce jednohlasně hlasováním určili, že škola se prozatím prodávat nebude.
Bude se postupně opravovat, aby mohla být využívána členy SDH ke schůzkám a ostatními
občany obce, např. pro děti na hraní stolního tenisu, cvičení apod.

Zapsal: Karásek Jaromír

…………………….

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

…………………

Pavel Tulis, starosta………………………….

