Č. j.: 0513

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 12. 12. 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 obce: Zahrádka Jaromír ml.
Ověřovatelé zápisu: Bureš Luboš, Hubl Jiří.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Hospodaření obce 1 – 11/2013
Rozpočtové provizorium obce
Rozpočtové provizorium DSO
Rozpočtové opatření č. 5
Schválení záměr obce – pronájem rybníku Polňák
DSO pro plynofikaci – informace ze schůze
Inventarizační komise
TS smlouva 2013
Společenské centrum za Pávkovy
Práce ve škole, zateplení stropu
Příspěvek nemocnice - mamograf
Smlouva o zřízení věcného břemene JMP Net, s.r.o.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení odpovídajícího věcnému břemenu E. ON Distribuce, a.s.
Různé
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 Hubla Jiřího. Oba jmenovaní byli
hlasováním schváleni v poměru: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 2:
Bureš Luboš a Hubl Jiří byli hlasováním schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti,
0 se zdržel.
3) Hospodaření obce 1 – 11/2013.
Pan starosta seznámil přítomné s hospodařením obce za 11 měsíců roku 2013. Zastupitelé obdrželi spolu
s pozvánkou podrobnou zprávu.
Usnesení k bodu č. 3:
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření obce za období 1 – 11/2013.
4) Rozpočtové provizorium obce.
Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo rozpočtové provizorium
obce pro rok 2014. Obec bude do doby schválení rozpočtu na rok 2014 hospodařit podle rozpočtu schváleného
na rok 2013.
Usnesení k bodu 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2014 v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0
se zdržel. Obec bude hospodařit dle rozpočtu roku 2013.

5) Rozpočtové provizorium DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová.
Zastupitelstvo obce hlasováním v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, schválilo rozpočtové provizorium
DSO pro rok 2014 v předloženém znění.
Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová na rok 2014
v předloženém znění, v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
6) Rozpočtové opatření č. 5.
Pan starosta přednesl rozpočtové opatření 5/2013, které vypracovala účetní obce. Zastupitelstvo obce
hlasováním v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, rozpočtové opatření schválilo a současně pověřuje
starostu obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření.
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření 5/2013 a současně pověřuje starostu obce k provedení
závěrečného rozpočtového opatření v poměru hlasů: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti.
7) Schválení záměru obce – pronájem rybníka Polňák.
Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce – „Pronájem rybníka Polňák“, v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se
zdržel. Zastupitelé projednali podmínky, které vypracovala pani účetní a doplnili je. Tyto podmínky budou
zveřejněny na úřední desce obce, jako výzva k podání nabídek zájemců o pronájem. Zastupitelstvo si vyhrazuje
právo vyhodnocení došlých nabídek na následujícím zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce – „Pronájem rybníka Polňák“ a podmínky k podání nabídek
zájemců. Výběr nájemce provede zastupitelstvo na následujícím jednání zastupitelstva. Hlasování: 9 pro,
0 proti, 0 se zdržel.
8) DSO pro plynofikaci – informace ze schůze.
Pan starosta informoval přítomné o průběhu schůze DSO pro plynofikaci obcí Bobrovska, která se uskutečnila
19. 11. 2013. Schůze se zúčastnil zástupce firmy Quantum Vyškov (zájemce o odkup plynárenského zařízení).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Usnesení k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu jednání DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová dne
19. 11. 2013.
9) Inventarizační komise.
Zastupitelstvo obce schválilo inventarizační komisi v poměru 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo ve složení:
Předseda: Ing. Cikryt Jiří, členové: Tulis Pavel, Karásek Jaromír, Tulisová Pavlína, Janíček Libor.
Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce schválilo složení inventarizační komise v poměru 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo. Složení
komise: předseda: Ing. Cikryt Jiří, členové: Tulis Pavel, Karásek Jaromír, Tulisová Pavlína, Janíček Libor.
10) TS Bystřice nad Pernštejnem – smlouva 2014
Smlouva na svoz komunálního odpadu s TS Bystřice nad Pernštejnem zůstává stejná jako loňský rok.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo novou smlouvu na svoz komunálního odpadu pro rok 2014 v poměru
hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo novou smlouvu na svoz komunálního odpadu pro rok 2014
v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
11) Společenské centrum za Pávkovi.
Původní projekt na celé zařízení bude rozdělen na více částí, aby se mohlo čerpat dotace z více programů,
vzhledem k tomu, že obec nemá dostatek finančních prostředků na celý projekt najednou. Budování bude tímto
rozděleno do více etap. Vzhledem k tomu, že někteří členové zastupitelstva měli připomínky k projektu,
proběhne v neděli 15.12.2013 ve 13.00 hod. na místě samém schůzka, kde si vysvětlí připomínky. Finanční
odměna za oranžovou stuhu ve výši 600 000,- Kč bude použita na vybudování multifunkčního hřiště.
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel rozdělní projektu
Zkvalitnění života na venkově na více částí, budovat se bude po etapách.

12) Práce ve škole, zateplení stropu
Proběhlo zateplení stropu ve škole nad třídou, provedla firma IP IZOLACE Polná. Byla dokončena montáž
plynových přímotopů, dokončuje se elektroinstalace. Dotace z POV byla vyúčtována. Podrobně je zpracováno
v hospodaření obce, viz bod. 3
Usnesení k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí práce v budově bývalé školy v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se
zdržel.
13) Příspěvek pro okresní nemocnici v Novém Městě na Moravě na nákup laparoskopického přístroje
Pan starosta seznámil přítomné se žádostí okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě na nákup
laparoskopického přístroje prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko a omluvil se za chybu v pozvánce, kde
napsal mamograf. Mikroregion navrhuje příspěvek ve výši 300.000,00 Kč, což je průměrně na jednoho občana
16,50 Kč (pořizovací cena stroje je kolem 2 mil. Kč). Starosta navrhl částku 5.000,- Kč, která je o něco vyšší
než je požadovaný průměr. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo poskytnutí příspěvku v navrhované výši v
poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Usnesení k bodu č. 13:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč okresní nemocnici
v Novém Městě na Moravě prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko na nákup laparoskopického
přístroje v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
14) Smlouva o zřízení věcného břemene JMP Net, s.r.o.
Pan starosta seznámil přítomné se smlouvou o zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net, s.r.o. který
je vlastníkem VTL plynovodu a který se nachází na pozemcích obce. Výše náhrad za věcné břemeno 18.070,Kč. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, smlouvu č. 3046936EKO-JMP/Dlouhé na Moravě/1/VTL-36/13-79-V o zřízení věcného břemene pro oprávněného JMP Net,
s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu.
15) Smlouva o budoucí smlouvě o zařízení odpovídajícího věcnému břemenu E.ON Distribuce, a.s.
Pan starosta seznámil přítomné se zněním smlouvy č. 1030015334/004 o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. (přípojka NN pro parcelu pana Vondrušky).
Zastupitelstvo obce tuto smlouvu hlasováním schválilo v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 15:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, 1030015334/004 o
budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
16) Různé.
POV na rok 2014 – domeček pro muzikanty na zamýšleném výletišti „Za Pávkovi“
Restaurování obrazu Sv. Floriána – byl v kapličce do její rekonstrukce v roce 2000.
Usnesení k bodu č. 16:
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo v poměru hlasů: 9 pro, 0 se zdržel, 0 proti:
akci z POV v roce 2014 – domeček pro muzikanty u zamýšleného výletiště „Za Pávkovi“.
Bude provedeno restaurování obrazu Sv. Floriána, který byl v kapličce do její rekonstrukce
v roce 2000 Terezou Cikrytovou, která má odborné vzdělání v tomto oboru.

Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 21.10 hod.
Zapsal:

Karásek Jaromír …………………….

Ověřovatelé zápisu:

Bureš Luboš …………………
Hubl Jiří ………………………
Pavel Tulis, starosta…………………………

