Č. j.: 0313

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 11. 7. 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, Křepela Petr
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Cikryt, Janíček Rudolf
Zapisovatel: Karásek Jaromír
Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení závěrečného účtu DSO Bobrová včetně zprávy o kontrole hospodaření za rok 2012
4. Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Novoměstsko včetně zprávy o kontrole hospodaření za rok
2012
5. Záměr obce - prodej pozemku
6. Hospodaření v lese
7. Vyhodnocení soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina
8. Vyjádření zastupitelstva ke stavební parcele č. 2509/3
9. Cesta do Hájů
10. Smlouva o zajištění provozování pohřebiště v jiné obci (Bobrová)
11. Veřejně prospěšné práce 2013
12. Schválená žádost o dotaci - Iterakční prvek Podvesnice
13. Dotace Kraje Vysočina - archivace dat
14. Hospodaření obce za 1. pololetí 2013
15. Rozpočtové opatření
16. Převod kiosku na obec
17. Různé
18. 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 Ing. Cikryta Jiřího a Janíčka Rudolfa. Oba jmenovaní
byli hlasováním schváleni v poměru: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 2:
Ing. Cikryt Jiří a Janíček Rudolf byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 9 pro,
0 proti, 0 se zdržel.
3) Schválení závěrečného účtu DSO Bobrová včetně zprávy o kontrole hospodaření za rok 2012
Pan starosta Pavel Tulis seznámil všechny se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro
plynofikaci oblasti Bobrová za rok 2012 a se závěrečným účtem DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová za rok
2012. Při přezkoumání svazku nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Nebyly předloženy žádné připomínky.
Zastupitelstvo obce v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo předložený závěrečný účet DSO pro
plynofikaci oblasti Bobrovska za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro
plynofikaci oblasti Bobrovska za rok 2012 bez výhrad – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Usnesení k bodu č. 3:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová za rok 2012 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová bez výhrad – nebyly
zjištěny chyby ani nedostatky, v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

4) Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Novoměstsko včetně zprávy o kontrole hospodaření za rok
2012
Pan starosta Pavel Tulis seznámil všechny se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu
Novoměstsko za rok 2012 a se závěrečným účtem Mikroregionu Novoměstsko za rok 2012. Při přezkoumání
svazku nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Nebyly předloženy žádné připomínky. Zastupitelstvo obce
v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo předložený závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za
rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Novoměstsko za rok 2012 bez
výhrad – nebyly zjištěny chyby ani nedostatky.
Usnesení k bodu č. 4:
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2012 spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Novoměstsko bez výhrad – nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky, v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
5) Záměr obce na prodej pozemků
Na podnět Katastrálního úřadu pro Vysočinu, pracoviště Žďár nad Sázavou, vyvěsila obec záměr na prodej
zastavěných pozemků obce p.č. 155 a 268 soukromými osobami. K nejsnostem došlo při provádění operátu v
roce 2002. Starosta navrhl prodat pozemky občanům, které je užívají již od počátku. Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej pozemku p.č. 268 (ostatní plocha) o výměře 124 m2 panu Rudolfovi Šebkovi, Dlouhé 34 a
pozemek p.č. 155 (ostatní plocha) o výměře 117 m2 panu Miroslavovi Šoustarovi st., Dlouhé 84 za cenu 15,Kč/m2, jak je v obci zvykem.
Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku pč. 268 (ostatní plocha) o výměře 124 m2 panu Rudolfovi
Šebkovi, Dlouhé 34 a pozemek p.č. 155 (ostatní plocha) o výměře 117 m2 panu Miroslavovi Šoustarovi
st., Dlouhé 84 za cenu 15,- Kč/m2 v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
6) Hospodaření v lese
Pan starosta seznámil přítomné s hospodařením v obecním lese. V červnu byla provedena těžba, kdy bylo
vytěženo 165,75 m3 dřeva, z toho:
• 97,5 m3 kulatina za
2050,- Kč/m3
• 28,10 surové kmeny za
850,- Kč/m3
• 40,15 m3 špalky – vláknina za
800,- Kč m3
Tržba za dřevo
255 880,- Kč
Za práci 240,- Kč/m3
39 780,- Kč
Celkem zbylo
216 100,- Kč
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí zprávu o hospodaření v obecním lese.
7) Vyhodnocení soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina.
Obec získala Oranžovou stuhu, za spolupráci se zemědělským subjektem. Tímto má obec nárok na 600 000,Kč na dotace pro příští rok a obec postupuje do celostátní soutěže, která proběhne 18. – 21. 8. 2013.
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o soutěži Vesnice roku.
8) Vyjádření zastupitelstva obce ke stavební parcele č. 2509/3.
Pan Tomáš Vondruška požádal obec o vyjádření se ke stavební parcele č. 2509/3, kde chce postavit rodinný
dům. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo souhlas se stavbou rodinného domku na této parcele v poměru
hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 8:
Zastupitelstvo souhlasí se stavbou rodinného domu na p. č. 2509/3 poměru hlasů: 9 pro, 0 se zdržel, 0 je
proti.
9) Cesta do Hájů.
Na cestě „Do Hájů“, která je v majetku obce, zůstaly při úpravě operátu nevyřízeny a jsou součástí této cesty
dvě parcely: p.č. 374 o rozloze 127 m2 ve vlastnictví Dany Janíčkové a Libora Janíčka, Dlouhé č. 8 a p. č. 371
o rozloze 44 m2 ve vlastnictví Aleny Flesarové, Dlouhé č. 18. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo odkup
těchto dvou parcel za cenu, za kterou obec běžně nakupuje, tj. 30,- Kč, v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se
zdržel.

Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup p.č. 374 o rozloze 127 m2 a p.č. 371 o výměře 44 m2 za cenu 30,Kč/m2 v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
10) Pohřebiště v Bobrové.
Pan starosta seznámil přítomné s novou smlouvou o zajištění provozování pohřebiště v jiné obci mezi obcí
Dlouhé a městysem Bobrová pro Horní Bobrovou a Dolní Bobrovou, která byla zastupitelstvem městyse
Bobrová schválena dne 20. 12. 2012. Pro letošní rok byl vypočítán příspěvek na provoz hřbitova v Bobrové pro
naši obec ve výši 8 982,- Kč, to je 113,70 Kč za hrob/rok. Pro další roky bude příspěvek řešen dodatkem k této
smlouvě, po jehož schválení zastupitelstvem obce bude placen vystavenou fakturou.
Usnesení k bodu č 10:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje novou smlouvou o zajištění provozování pohřebiště v jiné obci mezi
obcí Dlouhé a městysem Bobrová pro Horní Bobrovou a Dolní Bobrovou v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0
se zdržel.
11) Veřejně prospěšné práce 2013
Pan Jan Chalupa skončil u obce na VPP na vlastní žádost k 30.6.2013. Místo něho obec přijala po dohodě s ÚP
ve Žďáru nad Sázavou pana Jana Karáska. Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí.
Usnesení k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, přijetí pana Jana Karáska
na VPP.
12) Schválená žádost o dotaci – Interakční prvek Podvesnice
Pan starosta seznámil přítomné, že dotace na Interakční prvek Podvesnice byla schválena. Nyní je třeba udělat
výběrové řízení na dodavatele. Starosta navrhuje pověřit výběrovým řízení firmu Stavona Jihlava, spol. s.r.o.
pro dobrou zkušenost z minulých let. Administrací projektu navrhuje pověřit Ing. Martina Beneše, který zajistil
vypracování projektu a vypracoval žádosti o dotaci. Zastupitelstvo jednohlasně schvaluje navržený postup.
Usnesení k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí schválení žádosti o dotaci ze SFŽP na Interakční prvek plošný
Podvesnice a schvaluje pověřit firmu Stavona Jihlava, spol. s.r.o. zpracováním výběrového řízení na
dodavatele stavby. Administrací projektu pověřuje Ing. Martina Beneše, Brno v poměru hlasů 9 pro, 0
proti, 0 se zdržel.
13) Dotace Kraje Vysočina – archivace dat obce
Pan starosta seznámil přítomné, že obec získala dotací na archivaci dat ve výši cca 12 000,- Kč, dalších 8 000,Kč dodá obec z vlastních zdrojů. Na obec bude zakoupen externí síťový disk, zásložní zdroj s přepěťovou
ochranou, upgrade antivirového programu. Zastupitelstvo obce bere na vědomí v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0
se zdržel.
Usnesení k bodu 13:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a souhlasí s provedením projektu „Bezpečnost a archivace dat obce
Dlouhé v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
14) Hospodaření obce za 1. pololetí roku 2013
Pan starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za 1. pololetí roku 2013 a s finanční účastí obce na
obecních slavnostech „Oslavy 120. Výročí SDH Dlouhé“, jak předložila účetní obce. Zastupitelstvo obce
hlasováním schválilo zprávu o hospodaření obce za 1. pololetí roku 2013 v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se
zdržel.
Unesení k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo zprávu o hospodaření obce za 1. pololetí roku 2013 v poměru
hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
15) Rozpočtové opatření 2/2013
Pan starosta seznámil přítomné s předloženým rozpočtovým opatřením, které vypracovala účetní obce.
Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.
Usnesení k bodu č. 15:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

16) Převod kiosku na obec.
Mikroregion Novoměstsko navrhl obcím, které jsou jeho členy, možnost odkoupení kiosku. Obec Dlouhé se
rozhodla, z důvodu spokojenosti s tímto zařízením, že odkoupí celkem 3 ks. Jeden náš původní a další dva
budou zakoupeny na náhradní díly. Původní kiosek bude v ceně 1300,- Kč, náhradní kiosky + doprava dle
nabídky Mikroregionu.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo odkup 3 ks kiosků, z toho 2 na náhradní díly v poměru hlasů: 9 pro, 0
se zdržel, 0 proti.
Usnesení k bodu č. 16:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupí 3 ks kiosků. Dva z nich budou na náhradní díly v poměru hlasů 9
pro, 0 se zdržel, 0 proti
17) Různé
• Při mši svaté při oslavách obce a SDH 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů 22.června se
uskutečnila sbírka na postižené při povodních v měsíci červnu 2013. Vybralo se 15 310,- Kč. Výtěžek
byl předán do libereckého arciděkanství, kde dle sdělení arciděkana již pomáhá v postižených rodinách.
• Asociace přátel postižených dětí požádala obec o příspěvek. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se
příspěvek tomuto sdružení nebude poskytovat, protože obec podporuje postižené ve svém regionu –
Centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě, Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,
pracoviště Žďár nad Sázavou.
• Svaz rybářů z Nového Města na Moravě poslal žádost o pronájem vodních ploch ve vlastnictví obce
k provozování rybářského sportu. Jedná se o rybník Polňák a požární nádrž na návsi. Zastupitelstvo
obce rozhodlo hlasováním, že požární nádrž byla vybudovaná pro učely požární ochrany a ne k chovu
ryb, proto se pronajímat nebude a na Polňák se ještě v letošním roce vztahuje podmínka, že rybník
nesmí být používán k intenzivnímu chovu ryb, která byla v podmínkách při přidělení dotace na
odbahnění rybníka „Polňák. Zastupitelstvo rozhodlo, že v podzimních měsících bude vyhlášen záměr
obce na na pronájem rybníka Polňák a toho se budou moci zúčastnit.
• Pan starosta informoval, že fréza už dosluhuje, na obec byla zakoupena v březnu 2003. Vzhledem k
častým opravám se pan starosta asi ½ rok snaží sehnat nějaký starší, funkční malotraktor, ale vše bylo
daleko a za vyšší ceny, než ten, který nabízí ve Vojnově Městci, firma Šmída, který se zabývá prodejem
ojetých a dovezených traktorů ze zahraničí. Jedná se o malotraktor Mitsubishi. Osobně si ho byl
prohlédnout s jedním ze zastupitelů, panem Rudolfem Janíčkem a oba ho doporučují ke koupi. Cena
včetně DPH bude kolem 100 000,- Kč. Zastupitelům byly předloženy fotografie.
• Hráz u rybníka Halíř zarůstá náletem jasanů, voda kvete trávou. Je třeba nálet odstranit. Zaměstnanci
obce budou posláni a rybník vyčistí.
Usnesení k bodu č. 17.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel:
• Neposkytovat příspěvek asociaci přátel postižených dětí příspěvek.
• Nevyhovět žádosti Svazu rybářů z Nového Město na Moravě na pronájem vodních ploch.
• Nákup malotraktoru Mitsubishi od pana Petra Šmídy z Vojnova Městce u Žďáru nad Sázavou.
• Vyčištění rybníka Halíře zaměstnanci obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel:
• Zaslání výtěžku sbírky na povodně při mši svaté 22. června do libereckého arciděkanství.

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.
Zapsal:

Karásek Jaromír …………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jiří Cikryt …………………
Janíček Rudolf ………………………

Pavel Tulis, starosta…………………………

