Č. j. 0411

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 18. 8. 2011

Přítomni členové ZO: Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Karásek Jaromír, Tulis Pavel,
Tulis Josef
Omluveni: Janíček Libor, Krejsek Jan
Přítomní občané: Ing. Jan Teplý – zástupce FS ČCE v Novém Městě na Moravě, Šrámková Helena, Musil
Pavel, Hlavatý Josef, Křivánek Martin, Poul Tomáš
Ověřovatelé zápisu: Ing. Cikryt Jiří, Tulis Josef
Zapisovatel: Karásek Jaromír
Navrţený program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Hřbitov ČCE v Dlouhém – smlouva o smlouvě budoucí
4. Provozní doba pohostinství
5. Oprava školy – postup prací
6. Informace k ţádosti o dotace – Interakční prvek Podvesnice
7. Podání zprávy o jednání výstavby poldru
8. Seznámení o jednání k výstavbě chodníku od autobusové zastávky
9. Lípa u č.p. 54
10. Zpráva o provedené kontrole odboru dozoru MV pracoviště Jihlava
11. Veřejně prospěšné práce
12. Rozpočtové opatření
13. Různé
14. Závěr
1) Zahájení
Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce.
Poté přečetl navrţený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně hlasováním schválilo.
Usnesení k bodu č. 1:
Byl schválen program zasedání v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
2) Volba ověřovatelů
Pan Karásek Jaromír navrhl za ověřovatele zápisu pány Ing. Cikryta Jiřího a Tulise Josefa. Oba jmenovaní
byli hlasováním schváleni v poměru: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
Usnesení k bodu č. 2:
Ing. Cikryt Jiří a Tulis Josef byli hlasováním schváleni v poměru: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
3) a. Hřbitov Českobratrské církve evangelické v Dlouhém
b. Dopis starostky městyse Bobrová, paní Smaţilové
a) Pan Bc. Ing. Jan Teplý, zástupce ČCE z Nového Města na Moravě navrhl, aby notářský návrh, který bude
třeba k převodu hřbitova zaplatil sbor ČCE v Novém Městě na Moravě, vklad do katastru a výpisy z katastru
zaplatí obec Dlouhé. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo tento návrh. Dále zastupitelstvo schvaluje
vyvěšený záměr obce o bezúplatném převodu Evangelického hřbitova v Dlouhém z majetku České
republiky, MNV Bobrová a Soukromé českobratrské konfese do majetku obce v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti,
0 se zdrţel.
b) Pan starosta přečetl dopis paní starostky Smaţilové z městyse Bobrová o změnách v povinnostech obcí na
úseku pohřebnictví. Obec, která nemá na svém území i hřbitovy jiných církví, je povinna zajistit formou
smlouvy pohřbívání ve druhé obci, v případě Dlouhého v Bobrové.
Za tímto účelem byla svolána schůzka starostů obcí, které pohřbívají v Bobrové, na pátek 19. 8. 2011.
Usnesení k bodu č. 3:
a. Zastupitelstvo obce hlasováním schvaluje vyvěšený záměr obce o bezúplatném převodu
Evangelického hřbitova v Dlouhém z majetku České republiky, MNV Bobrová a Soukromé
českobratrské konfese do majetku obce v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrţel. Dále schvaluje
návrh Bc. Ing. Jana Teplého, ţe ČCE z Nového Města na Moravě uhradí vypracování notářského

návrhu (zápisu) pro zápis do Katastru nemovitostí a obec Dlouhé uhradí poplatek za vklad do KN a
výpisy z KN v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
b. Zastupitelstvo obce bere na vědomí jednání s městysem Bobrová ohledně uzavření smlouvy o
pohřbívání na hřbitovech v Bobrové.
4) Provozní doba v pohostinství
Na základě návrhu některých občanů a členů zastupitelstva obce, pozval pan starosta vedoucí pohostinství
v Dlouhém, paní Helenu Šrámkovou, k vyjádření ohledně provozní doby pohostinství a poskytovaných
sluţeb. Bylo dohodnuto, ţe zadní místnost bude dle potřeby vytápěna i větrána a připravena tak pro
návštěvníky – nekuřáky. Zastupitelstvo obce bere vyjádření paní Šrámkové na vědomí.
Usnesení k bodu 4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření a dohodu s paní Helenou Šrámkovou ohledně provozu
pohostinství v Dlouhém.
5) Oprava školy
Bylo vyměněno několik krovů – cca 3 ks, dále byly opraveny komíny, vyspraveno bednění na střeše,
provedeno laťování pod plech a poloţena plechová krytina.
Na bourání komínů, stavění lešení pro opravu komínů a úpravě štítů pomáhali dobrovolně členové SDH
v Dlouhém.
Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokončení prací na opravě střechy budovy bývalé školy.
6) Informace k ţádosti o dotace – Interakční prvek Podvesnice
Byla podána ţádost na Státní fond ţivotního prostředí o poskytnutí dotace.
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání ţádosti o dotaci na SFŢP.
7) Podání zprávy o jednání k výstavbě poldru
Pan starosta podal informaci o výstavbě poldru. Ředitel Pozemkového úřadu ve Ţďáru nad Sázavou poslal
dopis, ve kterém seznámil pana starostu o situaci okolo posouzení moţnosti zpracování projektu na poldr v
Dlouhém v místě nad Tulisovými č. 69. Po kolektivním posouzení odborníků z Agroprojektu Brno, kteří
navštívili místo samé, není poldr (tj. i projekt) účelný a to zejména ze dvou důvodů: Za prvé, ţe hráz by
musela být ze třech stran v délce nad 160 m, ale hlavně za druhé, ţe nádrţ musí být tak stavebně provedena,
aby převedla přes přeliv 100 letou vodu a v našem případě nebyl nalezen způsob, jak a kam odvézt tuto 100
vodu pod stavení. Potrubí pro normální odtok průměru např. 30 cm by problém nebyl, ale toto předepsané
zařízení ano. Podle odborného názoru se tento obecní pozemek p. č. 2448 hodí pro jiné řešení, a to kaskádu
hrázek, které jednak taky něco zachytí, ale hlavně zásadním způsobem zbrzdí rychlost odtékající vody.
Pravděpodobně v měsíci v září – dle termínu, který navrhnou projektanti Agroprojektu Brno, proběhne
schůzka, na které bude zastupitelstvo obce a občané seznámeni s řešením celé situace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Usnesení k bodu č. 7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu starosty obce ohledně jednání o výstavbě poldru.
8) Seznámení o jednání k výstavbě chodníku od autobusové zastávky
Pan starosta seznámil přítomné se situací kolem výstavby chodníku od autobusové zastávky po Jednotu (do
místa, kde stála telefonní budka) a který by dále pokračoval vedle Jednoty kolem dětského hřiště směrem na
Bobrovou na konec oploceného dětského hřiště.
Zástupce Správy a údrţby silnic nemá námitek, bude zadáno vypracování projektu, který musí SúS také
schválit. Pro tento záměr je nutné odkoupit parcelu č. 67 o výměře 44 m2, od paní Mgr. Jaroslavy Skryjové.
Sjednaná cena s paní Skryjovou je 30,- Kč/m2.
Zastupitelstvo obce schválilo nákup parcely č.67 o výměře 44 m2 za 30,-Kč /m2 v poměru hlasů:7 pro, 0
proti, 0 se zdrţel hlasování.
Usnesení k bodu č. 8.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo postup při vyřizování výstavby chodníku a odkup pozemku
p.č. 67 za dohodnutou cenu v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, zdrţel se 0.

9) Lípa u č.p. 54
Pan Jiří Šmídek, majitel domku č.p. 54 a parcely číslo 39 v k.ú. Dlouhé, ţádá o pokácení lípy o obvodu
kmene 95 cm ve výšce 130 cm, která se na tomto pozemku nachází, z těchto důvodů: omezování při
výstavbě tarasu na oplocení pozemku, lípa zasahuje do hranice pozemku a větve zasahují do hospodářského
stavení.
Zastupitelstvo obce jednohlasně – 7 pro, 0 proti, zdrţel se 0 - schválilo tuto ţádost s tím, ţe pan Šmídek
vysadí nejméně dva stromky v k. ú Dlouhé a lípu skácí v době vegetačního klidu.
Usnesení k bodu č.9:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo pokácení lípy majitelem na p.č 39 v době vegetačního klidu,
v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
10) Zpráva o provedené kontrole odboru dozoru MV pracoviště Jihlava
25. července 2011 navštívila obec paní Hostomská z odboru dozoru Ministerstva vnitra, pracoviště Jihlava,
za účelem provedení kontroly vedení spisové evidence, obecně závazných vyhlášek, vydaných obcí Dlouhé.
Dále kontrolovala Poţární řád, dodrţování zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví – Řád veřejného
pohřebiště. Při kontrole nebyly shledány ţádné nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere zprávu o kontrole na vědomí.
Usnesení k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o provedené kontrole z odboru dozoru Ministerstva vnitra,
pracoviště Jihlava.
11) Veřejně prospěšné práce
Obec obdrţela finanční prostředky ve výši 8000,- Kč měsíčně na zřízení nového pracovního místa formou
VPP spolufinancovaného z Evropského soc. fondu. Byl přijat pan Stupka Vladimír, Dlouhé 45, od 13. 7.
2011 do 30. 11. 2011 s moţností prodlouţení smlouvy.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo přijmutí pana Stupky na VPP, v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se
zdrţel.
Usnesení k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo přijmutí pana Stupky na VPP, v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti,
0 se zdrţel.
12) Rozpočtová opatření.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo předloţená rozpočtová opatření č. 4/2011, v poměru hlasů: 7 pro, 0
proti, 0 se zdrţel.
Usnesení k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo předloţená rozpočtová opatření č. 4/2011, v poměru hlasů: 7
pro, 0 proti, 0 se zdrţel.
13) Různé

Pan Ing. Cikryt se nabídl, ţe provede úpravu korun stromů jeřábů u chodníku napříč návsí u
poţární nádrţe.
14) Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.
Zapsal: Karásek Jaromír …………………….
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Cikryt Jiří …………………
Tulis Josef ………………………

Pavel Tulis, starosta………………………….

