Č. j.: 0413

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 3.10.2013
Přítomni členové ZO: Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Karásek Jaromír, Tulis
Josef, Tulis Pavel.
Omluveni členové ZO: Bureš Luboš, Janíček Libor
Přítomní občané obce: Hlavatý Josef, Křepela Petr
Ověřovatelé zápisu: Krejsek Jan, Tulis Josef.
Navržený program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Interakční prvek plošný Podvesnice – výběrové řízení
4. Oranžová stuha - informace ze Senátu
5. Rozpočtové opatření č. 3 a č. 4
6. Polní cesty – informace od SPÚ Žďár nad Sázavou
7. Hospodaření v lese
8. Práce ve škole
9. Přehrážky
10. Babybox - prosba o příspěvek
11. VAS - jednání ohledně vod. přípojky Račice
12. Směrnice 1/2013-Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu
13. Hospodaření obce za 1 - 9/2013
14. Různé
15. 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 7 pro, 0 proti, 0 se
zdrželo.
Usnesení k bodu č. 1:
Byl schválen program zasedání v poměru hlasů: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
2) Volba ověřovatelů
Pan Karásek Jaromír navrhl za ověřovatele zápisu pány Krejska Jana a Tulise Josefa. Oba jmenovaní
byli hlasováním schváleni v poměru: 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 2:
Krejsek Jan a Tulis Josef byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 7 pro,
0 proti, 0 se zdržel.
3) Interakční prvek Podvesnice – výběrové řízení
Pan starosta informoval přítomné, že ohledně výběrového řízení na akci byla oslovena firma
STAVONA Jihlava, se kterou má obec při výběrových akcích dobré zkušenosti – viz. výběrové řízení
na lesní cesty.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 3:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo firmu STAVONA Jihlava provedením výběrového
řízení na dodavatele stavby Interakční prvek plošný Podvesnice, v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0
se zdržel.

4) Oranžová stuha – Informace ze Senátu
Pan starosta a účetní obce se zúčastnili 23.9.2013 slavnostního vyhlášení celostátního kola soutěže o
Oranžovou stuhu. Obec obdržela skleněnou plaketu a příslib na dotaci ve výši 600 000,- Kč pro příští
rok.
Usnesení k bodu č. 4:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účast v Senátu při vyhlašování celostátního kola soutěže o
Oranžovou stuhu.
5) Rozpočtová opatření č. 3 a č. 4
Pan starosta seznámil přítomné s předloženými rozpočtovými opatřeními č. 3 a č. 4, která vypracovala
účetní obce. Rozpočtové opatření č. 3 bylo schváleno starostou obce 19.9.2013, jednalo se o
konsolidační položky, dnes dáno zastupitelstvu na vědomí. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo obě
rozpočtová opatření.
Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 a č. 4/2013 v poměru hlasů 7 pro, 0
proti, 0 se zdržel.
6) Polní cesty – informace od Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Žďár nad Sázavou
Pan starosta seznámil přítomné s postupem vyřizování rekonstrukce polních cest. Podle informací ze
SPÚ Žďár nad Sázavou je výběrové řízení provedeno u cesty do Branišova, na ostatní dvě se bude
dělat v průběhu zimního období. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo bere na vědomí stav v přípravě rekonstrukce polních cest.
7) Hospodaření v lese
Byla provedena nahodilá těžba. Vytěženo celkem 21,24 m3 dřeva, celkem za dřevo z nahodilé těžby
17 880,- Kč po odpočítání nákladů na těžbu a přiblížení 5 735,- Kč. Zastupitelstvo obce bere na
vědomí hospodaření v obecním lese.
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření v obecním lese.
8) Práce v budově bývalé školy
Přítomni byli seznámeni s postupem prací při opravě školy. Zednické práce jsou hotovy, zbývá dodělat
elektřinu, přestěhovat rozvodovou skříň z chodby ven, aby byla přístupná při opisování stavu.
V nejbližších dnech bude provedena montáž přímotopů a zaveden plyn. Chybí ještě zaizolovat přívod
vody na WC. Zastupitelstvo pověřuje starostou zajistit ještě zateplení stropu nad bývalou třídou
foukanou minerální vatou. Dle nabídkové ceny upravit o tuto částku rozpočtové opatření č. 4/2013.
Usnesení k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup prací v budově bývalé školy a pověřují starostu
zajistit zateplení stropu nad bývalou třídou foukanou minerální vatou.
9) Přehrážky
Starosta obce sdělil, že vzhledem k tomu, že parcely, přes které povede kanál (odvod vod do
recipientu) nebyly součástí KPÚ, proto bude muset na tuto akci proběhnout územní řízení. Projekt
bude muset být rozdělen na tři části. Starosta obce bude jednat s firmou Agroprojekt Brno ohledně této
změny osobně. Přehrážky by pak měly být hrazeny v rámci KPÚ Státním pozemkovým úřadem, ale
odvod vod do recipientu bude muset obec řešit samostatně, jako svoji akci. S provedením akce se
počká, až bude možnost čerpání dotace. Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s navrženým
postupem.
Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí postup prací na akci Retenční přehrážky a odvod vod do
recipientu a souhlasí s navrženým postupem v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

10) Babybox – prosba o příspěvek
Obec obdržela prosbu o příspěvek na zřízení nového babyboxu. Zastupitelstvo obce hlasováním
schválilo v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel finanční dar ve výši 1 000,- Kč.
Usnesení k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel finanční dar na Babybox
ve výši 1 000,- Kč.
11) VAS – jednání ohledně vodovodní přípojky Račice
Vzhledem k tomu, že po zbudování přípojky vodovodu do Račic dochází k zakalování vody ve
vodovodu u domu č. 103, proběhlo v minulých dnech šetření na místě samém, kterého se zúčastnili
zástupci VAS - p. Filla a pan Mazel a dále zástupci obce Dlouhé - starosta a místostarosta a majitel
domu č. 103 - Martin Čuhel. V současné době obec čeká na vyjádření VAS Žďár nad Sázavou a návrh
řešení. Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Usnesení k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí jednání ohledně problému se zakalováním vody z obecního
vodovodu u č.p. 103.
12) Směrnice 1/2013 – Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu
Novelou zákona č. 274/2001 Sb. v roce 2009 vznikla obci povinnost zpracovat Plán financování
obnovy vodovodů nebo kanalizací. Tento plán byl zpracován na roky 2010 - 2019 a měl by se
aktualizovat po 5 letech. Dle tohoto plánu by měla obec tvořit fond na obnovu ve výši 180 000,00 Kč
na vodovod a 260 000,00 Kč na kanalizaci. Vzhledem k tomu, že vodovod je z roku 2001, a byl
z větší části financován z dotace, navrhujeme tvorbu fondu 1x ročně ve výši 20.000,- Kč jako rezervu
na obnovu. Pro evidenci navrhujeme založit vkladový účet (termínovaný, týdenní) v České spořitelně,
kde máme běžný účet a kde nejsou poplatky. Úroky z účtu by zvyšovaly fond. Běžné opravy budou
hrazeny z rozpočtu obce. O použití fondu rozhodne vždy zastupitelstvo. V souladu s výše uvedeným
účetní vypracovala návrh směrnice 1/2013 - Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a
obnovy vodovodu, který předložila zastupitelstvu ke schválení.
Zastupitelstvo obce schvaluje hlasováním v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel Směrnici 1/2013 Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu v předloženém znění.
Usnesení k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce schvaluje hlasováním v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel Směrnici
1/2013 - Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu v předloženém
znění.
13) Hospodaření obce za měsíce 1 – 9
Pan starosta podrobně seznámil přítomné s hospodařením obce od ledna do září 2013. Zastupitelstvo
obce hlasováním schválilo hospodaření obce v období 1 – 9/ 2013 v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se
zdržel.
Usnesení k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo hospodaření obce v období 1 – 9/ 2013 v poměru hlasů
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
14) Různé
• Starosta informoval, že obec obdržela nájemné za plynovod od DSO pro plynofikaci oblasti
Bobrová ve stejné výši, jako každý rok.
• Jan Karásek skončil na VPP, našel jiné zaměstnání, obec nemá námitek.
• Zástupce firmy Procalor s r.o., pan Novák, nabízí obci vysoušeč na zeď, jeden kus nechal na
vyzkoušení na 1 týden. Zastupitelstvo obce rozhodlo, aby starosta zjistil reference od jiných
zákazníků a dle referencí se rozhodl pro nákup nebo vrácení zboží.
• Starosta informoval o opravách střech kostelů v Bobrové a navrhl přispět farnosti na tyto
opravy. Zastupitelstvo schvaluje příspěvek farnosti Bobrová ve výši 10 000,- Kč.

• Pan Ing. Jiří Cikryt upozornil, že cedule vyznačující ochranné pásmo vody obecního vodovodu
jsou již nečitelné a poškozené. Zastupitelstvo obce rozhodlo umístit cedule nové.
Usnesení k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 7 pro, 0 proti, 0 se zdržel:
- Uvolnění pana Jana Karáska z VPP
- Příspěvek na opravy farnosti Bobrová ve výši 10.000,- Kč
- Vyměnit cedule vyznačující ochranné pásmo obecního vodovodu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Obec obdržela nájemné za plynovod
Zastupitelstvo obce rozhodlo, aby pan starosta získal reference od jiných zákazníků o
zapůjčeném vysoušeči zdiva a dle referencí se rozhodl o jeho nákupu či vrácení.
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.20.
Zapsal:

Karásek Jaromír …………………….

Ověřovatelé zápisu:

Krejsek Jan …………………
Tulis Josef ………………………

Pavel Tulis, starosta…………………………

