Č. j.: 0113

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 21. 2. 2013
Přítomni členové ZO: Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Libor, Janíček Rudolf, Krejsek
Jan, Karásek Jaromír, Tulis Josef, Tulis Pavel
Přítomní občané: Hlavatý Josef, Ing. Pohanková Květoslava, Zahrádka Jaromír
Ověřovatelé zápisu: Bureš Luboš, Tulis Josef
Zapisovatel: Karásek Jaromír
Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2013
4. Schválení účetní závěrky 2012
5. Rozpočtový výhled DSO pro rok 2014 – 2015
6. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plyn. zařízení
7. DSO vyjádření k nabídce
8. VAS smlouva o provozování vodovodu 2013
9. Postup přípravy a podání žádosti o dotaci POV 2013
10. Žádost o dotaci na oslavu 120. výročí založení SDH
11. Nákup židlí do čítárny
12. Hřbitov Bobrová
13. Různé
14. Závěr
1) Zahájení
Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.00 hod.
Poté přečetl navržený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo 9 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.
Usnesení k bodu č. 1: Byl schválen program zasedání v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
2) Volba ověřovatelů
Pan Karásek Jaromír navrhl za ověřovatele zápisu pány Bureše Luboše a Tulise Josefa. Oba
jmenovaní byli hlasováním schváleni v poměru: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 2: Bureš Luboš a Tulis Josef byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu
v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
3) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2013
Pan starosta rozdal zároveň s pozvánkou všem členům zastupitelstva obce návrh rozpočtu na rok
2013. Zastupitelstvo na zasedání tento návrh zhodnotili kapitolu po kapitole, nejasnosti jim pan
starosta vysvětlil, poté rozpočet hlasováním schválilo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 3:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, předložený
návrh rozpočtu jako přebytkový ve výši 150.000,- Kč (přebytek použit na splátky úvěru)
s příjmy 2.678.000,- Kč, výdaji 2.528.000,- Kč. Jako závazné ukazatele u příjmů jsou stanoveny
jednotlivé položky a u výdajů jednotlivé paragrafy s tím, že překročení závazného ukazatele o 5
% není porušením vůle zastupitelstva. Výdajová rezerva je k dispozici starostovi a slouží
k pokrytí akutních, nepředpokládaných potřeb. O použití rezervy je povinen starosta
informovat na nejbližším jednání zastupitelstva obce.

4) Schválení účetní závěrky 2012
Pan starosta seznámil přítomné s účetní závěrkou za rok 2012, kterou vypracovala účetní obce.
Zastupitelstvo obce ji schválilo hlasováním v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení k bodu č. 4:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012 v poměru hlasů 9 pro, 0
proti, 0 se zdržel.
5) Rozpočtový výhled DSO pro rok 2014 – 2015
Pan starosta seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem DSO pro rok 2014 – 2015, který poslala
starostka městyse Bobrová. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo tento rozpočtový výhled v
poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtový výhled DSO pro rok 2014 – 2015 v poměru
hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
6) Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení.
Pan starosta seznámil přítomné s dodatkem ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 s firmou Jihomoravská plynárenská, a.s. a DSO pro plynofikaci
oblasti Bobrová. Jedná se zejména o úpravu vyvolanou zvýšením DPH z 20 na 21%.
Zastupitelstvo obce hlasováním dodatek schválilo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schválilo dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského
zařízení od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
7) DSO Bobrová - vyjádření k nabídce
Na setkání zástupců DSO bylo sděleno, že nedošlo k žádnému posunu kolem prodeje rozvodu plynu
celého svazku DSO. Situace je stále stejná, čeká se na další případnou nabídku.
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyjádření k nabídce DSO ohledně prodeje rozvodů plynu.
8) Smlouva o provozování vodovodu mezi obcí Dlouhé a VAS Žďár nad Sázavou na rok 2013
Pan starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy o provozování vodovodu mezi obcí a VAS Žďár
nad Sázavou. Zastupitelstvo obce Dlouhé hlasováním schválilo návrh smlouvy o provozování
vodovodu firmou VAS na rok 2013 v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 8:
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu s firmou VAS o provozování obecního vodovodu na rok 2013 v
poměru hlasů: 9 pro, 0 se zdržel, 0 je proti.
9) Postup přípravy a podání žádosti o dotaci POV na rok 2013
V rámci POV v roce 2013 budou vyměněna venkovní velká okna u školy a dále namontovány plynové
přímotopy do bývalé třídy, bývalého obývacího pokoje, kuchyně a na jedno WC. Obec obeslala tři
firmy o zaslání nabídky na dodání oken. Nabídku podaly všechny oslovené firmy a to:
- firma Okna Macek a.s. Žďár nad Sázavou (nabídková cena bez DPH 51 450,- Kč)
- PKS okna, a.s. Žďár nad Sázavou (nabídková cena bez DPH 56.707,- Kč)
- montiokna s.r.o. jako obchodní zástupce firmy DAFE-PLAST Jihlava s.r.o. (nabídková cena bez
DPH 65.760, Kč
Obec se rozhodla vybrat firmu PKS okna a.s. z důvodu výroby oken v regionu Žďár nad Sázavou.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel okna uzavřít
smlouvu o dílo s firmou PKS okna a.s. Žďár nad Sázavou a zabudování plynových přímotopů do
bývalé třídy.

Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel okna uzavřít
smlouvu o dílo s firmou PKS okna a.s. Žďár nad Sázavou a zabudování plynových přímotopů
do bývalé třídy.
10) Žádost o dotaci na oslavu 120. výročí založení SDH
Žádost o dotaci na oslavu 120. výročí založení SDH byla podána ke konci ledna 2013.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Usnesení k bodu č 10:
Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí, že byla podána žádost o dotaci na oslavu 120. výročí
založení místního SDH.
11) Nákup židlí do čítárny
Zastupitelstvo obce hlasováním rozhodlo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, že obec koupí 27
nových židlí do čítárny. Jedná se o 20 židlí kancelářských s nižší opěrkou a sedm židlí s vyšší opěrkou
pro akce, jako jsou volby atd., kde sedí členové komisí celý den na jednom místě.
Usnesení k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, že obec koupí 27 nových
židlí do čítárny.
12) Hřbitov Bobrová
Městys Bobrová zaslal obci žádost o doplacení schodku na náklady provozu hřbitova. Náklady
přesáhly celkovou platbu o 96.000,- Kč. Na obec Dlouhé, jejíž občané mají v Bobrové 79 hrobů
vychází zaplatit 8.982,- Kč. Zastupitelstvo obce hlasováním chválilo doplatek v poměru hlasů 9 pro, 0
proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje doplatek ve výši 8.982,- Kč na provoz hřbitova v Bobrové
v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
13. Různé
Na jednání zastupitelstva 20. 12. 2012 byl schválen záměr darovat Kraji Vysočina pozemek
par. č. 65/4 o výměře 4 m2. Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce od 2. 1. 2013 do 21. 2.
2013 a nebyly vzneseny žádné připomínky. Kraj zase věnuje Obci pozemek p. č. 438/2 o
výměře 20 m2. Zastupitelstvo obce v poměru 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schvaluje darování
pozemku p. č. 65/4 a nabytí pozemku p. č. 438/2 v k. ú. Dlouhé na Moravě oddělené GPL č.
429/113/2012.
Pan starosta zmínil, že je možné získat dotace na opravu pomníku padlým ve světových
válkách. Dle vyjádření zastupitelů je pomník v ucházejícím stavu.
Firma FINANCE ZLÍN, a.s. projevila zájem na odkup akcií České spořitelny, které obec
vlastní v počtu 200 ks, nabídka za všechny tyto akcie je 90 600,- Kč. Zastupitelstvo
doporučuje zatím akcie neprodávat.
Obec musí ze zákona zřídit zvláštní účet na dotace u ČNB. Zástupci obce - starosta,
místostarosta a účetní byli 20. 2. 2013 v Brně tento účet zřídit.
24. ledna 2013 proběhla kontrola ÚP na zřízená místa na VPP za roky 2010 – 2012. Kontrola
neshledala žádné porušení smluvních podmínek. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Kořeny lip u školy poškozují budovu školy, proto budou pokáceny. Firma FIK s.r.o.
zastoupená panem Fialou poslala cenovou nabídku na jejich odstranění. Tato nabídka je výši
12 500,- Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo, aby jmenovaná firma lípy
odstranila. Místo těchto lip bude vysazena mladá lípa na obecním pozemku ve větší
vzdálenosti od školy. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo odstranění starých stromů a
vysazení mladého.

Unesení k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel:
- nabýt darem pozemek par. č. 438/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20m2 nově
oddělený dle GPL č. 429-113/2012 z pozemku par. č. 438 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Dlouhé
na Moravě, obec Dlouhé z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dlouhé.
- převést darem par. č. 65/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4m2 nově oddělený
dle GPL č. 429/113/2012 z pozemku par. č. 65 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obec Dlouhé
z vlastnictví obce Dlouhé do vlastnictví Kraje Vysočina
- neprodávat akcie České spořitelny, a.s. firmě Finance Zlín s.r.o.
- odstranění lip u školy firmou Fik s.r.o.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- zřízení zvláštního účtu na příjem dotací u ČNB.
- výsledek kontroly ÚP na zřízená místa na VPP na roky 2010 – 2012.
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- pomník padlým ve světových válkách nechat ve stavu, v jakém se nachází.
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.

Zapsal:

Karásek Jaromír …………………….

Ověřovatelé zápisu:

Bureš Luboš …………………
Tulis Josef ………………………

Pavel Tulis, starosta………………………….

