Č. j. 0311

Zápis

ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 16.6. 2011

Přítomni členové ZO: Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Libor, Janíček Rudolf, Karásek
Jaromír, Krejsek Jan, Tulis Pavel, Tulis Josef
Přítomní občané: Ing. Jan Teplý – zástupce FS ČCE v Novém Městě na Moravě, Zahrádka Jaromír, Musil
Pavel, Mgr. Pavel Pejchal, Ing. Čuhel Daniel, Čuhel Martin, Čuhel Miloš, Bratršovský Jindřich, Tlustoš
František.
Ověřovatelé zápisu:
Janíček Rudolf, Krejsek Jan
Zapisovatel: Karásek Jaromír

Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro plynofikaci oblast Bobrová
za rok 2010
4. Schválení závěrečného účtu DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová za rok 2010
5. Hřbitov Dlouhé
6. Příspěvek dětem na pohádku k svátku ke Dni matek
7. Žádost o příspěvek na autobus na zájezd dětí
8. Rozpočtové opatření
9. Seznámení s dotačními tituly
10. Veřejně prospěšné práce
11. Různé
12. Závěr
1) Zahájení
Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce.
Poté přečetl navržený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně hlasováním schválilo.
Usnesení k bodu č. 1:
Jednohlasně byl schválen program zasedání.
2) Volba ověřovatelů
Pan Karásek Jaromír navrhl za ověřovatele zápisu pány Janíčka Rudolfa a Krejska Jana. Oba
jmenovaní byli jednohlasně schváleni
.
3) Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro plynofikaci oblasti
Bobrovska za rok 2010
Pan starosta Pavel Tulis seznámil všechny se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
pro plynofikaci oblasti Bobrovska za rok 2010.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo předloženou zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO pro plynofikaci oblasti Bobrovska za rok 2010 bez výhrad – nebyly zjištěny
chyby ani nedostatky
Usnesení k bodu č. 3:
Zpráva o kontrole hospodaření DSO pro plynofikaci oblasti Bobrovska na rok 2010 byla
schválena jednohlasně – bez výhrad.
4) Schválení závěrečného účtu za rok 2010
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo závěrečný účet DSO pro plynofikaci oblasti Bobrovska za
rok 2010 bez výhrad, nebyly zjištěny chyby ani nedostatky
Usnesení k bodu 4:
Byl jednohlasně schválen závěrečný účet DSO pro plynofikaci oblasti Bobrovska za rok 2010
bez výhrad.

5) Hřbitov Dlouhé
Bc. Ing. Jan Teplý – kurátor farního sboru ČCE v Novém Městě na Moravě se zúčastnil zasedání za
účelem vyřešení majetkových práv ke hřbitovu v Dlouhém.
Zastupitelstvo obce hlasováním jednohlasně schválilo vypsání záměru obce o „Převod hřbitova do
majetku obce“, parc. č. 240, 241, 242, a 243 v k.ú. Dlouhé na Moravě.
Usnesení k bodu č. 5:
Byl schválen jednohlasně vypsání záměru obce o převodu hřbitova do majetku obce.
6) Příspěvek dětem na pohádku k svátku ke Dni matek
Zastupitelstvo hlasováním jednohlasně schválilo příspěvek na besídku ke Dni matek ve výši
500,- Kč
7) Žádost o příspěvek na autobus na zájezd dětí
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo příspěvek na autobus dětem na zájezd ve výši 8000,- Kč.
Usnesení k bodu č.7
Jednohlasně byl schválen příspěvek dětem na autobusový zájezd
8) Rozpočtová opatření
Pan starosta předložil rozpočtová opatření č. 3, která byla jednohlasně schválena.
Usnesení k bodu č. 8.
Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo předložená rozpočtová opatření č. 3.
9) Seznámení s dotačními tituly pro akce obce
Pan starosta oznámil přítomným, že finanční prostředky z programu obnovy venkova na opravu
školy, jsou na účtu.
Interakční prvek podlesnice: bylo vyhlášeno podávání žádosti, je třeba podat žádost. Pro podání
žádosti byl zastupitelstvu předložen rozpočtový výhled vypracovaný paní účetní, který bude
přílohou žádosti. Zastupitelstvo obce bere předložený rozpočtový výhled na vědomí.
Na víceúčelové sportoviště za Pávkovi bude vyhlášeno podávání žádostí pravděpodobně v
měsíci říjnu.
Usnesení k bodu č.9:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu pana starosty i rozpočtový výhled.
10) Veřejně prospěšné práce
Obec podala žádost o vytvoření dalšího místa na VPP. Úřad práce pro nedostatek finančních
prostředků na vytvoření dalších pracovních míst, nebyla obci schválena žádost o vytvoření druhého
pracovního místa. Pan Vladimír Stupka bude obci vypomáhat na „Dohodu o provedení práce“ se
souhlasem ÚP. Na tuto dohodu je možno odpracovat 150 hodin za rok.
Usnesení k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí zaměstnat pana Vladimíra Stupku na „Dohodu o
provedení práce“.
11) Různé.
• Povolení na kanál od č. 93 k č.p. 83 nabylo právní moci, Proto bude vyzvána firma
AQUASYS k zahájení a dokončení prací.
• Poldr v severovýchodní straně obce: asi před deseti dny proběhlo místní šetření za účasti
pana starosta, paní účetní , ing. Haška PÚ a ing. Klimentové z Agroprojektu Brno. Další
jednání ohledně výstavby poldru bude asi v polovině července na Pozemkovém úřadě, Bližší
termír jednání bude obci oznámen.
• Pan starosta uplatnil záruční opravu na lesní cestě u firmy Aquasys. Tato reklamace již byla
provedena.
• Pan starosta seznámil přítomné s tím, že na dopis od školy v Bobrové ohledně osvětlení
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požární nádrže za účelem bruslení na této nádrži byl osobně odevzdat řediteli školy. U
každých schodků bude umístěn nápis“ Vstup na vlastní nebezpečí.“.
Pan Bureš podal návrh na opravu plotu u dětského hřiště za Jednotou. Dále pan Bureš
navrhl, zda by nebylo vhodné vybudovat chodník od obecního úřadu z levé strany směrem
k Jednotě a dále směrem k Bobrové. Dále navrhl, aby se zhotovily obrubníky u domu č. 97
po křižovatku k domu č. 95. Pan starosta zajistí projekt na výstavbu chodníku. Tato akce by
se měla uskutečnit v příštím roce
Stále obec nemá kronikáře, zastupitelé byli vyzváni, aby se pokoušeli někoho sehnat.
Dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. musí být vykonán TBC (technicko bezpečnostní
dohled) na rybníky, který se vykonává jednou za deset roků. Tento dohled na rybníku
„Polňák“ provede firma „Projekce Máša s.r.o., Škrdlovice č.p. 186 Cena vykonání
kompletní služby je 2000,- kč. Zastupitelstvo bere na vědomí
Ozval se prostřednictvým e-mailu syn paní Krčálové Zdeněk, spolumajitel hospodářské
budovy č.p. 13 a parcel č.428, 429, 430 v k.ú. Dlouhé na Moravě kde uvádí, že se nenechá
vžádném jednání nikým zastupovat a aby nebylo bez jeho vědomí nic konáno a vydáváno
žádné svolení, popř. povolení k výstavbě jakýchkoli objektů na uvedených parcelách.
Zúčastnění občané si stěžují na pracovní dobu v místním pohostinství. Bylo dohodnuto, že
na příští zasedání zastupitelstva bude přizvána, aby podala vysvětlení, proč se pracovní doba
nedodržuje.
Pan Krejsek oznámil, že některá světla na obci jsou špinavé a špatně svítí. Bude požádán
pan Šrámek, zda tato světla zkontroluje.
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10) Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.
Zapsal: Karásek Jaromír …………………….
Ověřovatelé zápisu:

Janíček Rudolf …………………
Krejzek Jan ………………………

Pavel Tulis, starosta………………………….

