Č. j.: 0414

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dlouhé
konaného dne 29. 5. 2014
Přítomní 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: Ing. Cikryt Jiří, Janíček Libor.
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Záměr obce-prodej plynárenského zařízení
Záměr obce prodej pozemku par. č. 24
Návrh úvěrové smlouvy u ČS a.s.
Rozpočtové opatření
Informace o postupu připravenosti na stavby cest
Víceúčelové hřiště-předpoklad zahájení stavby
Travnaté hřiště-opěrná zeď
Informace o průběhu „Realizace interakčního prvku plošného Podvesnice“
Zabezpečení hasičské zbrojnice-podána žádost o dotaci
Vyhodnocení slavnosti svatého Floriána a svátku matek
Přehrážky- postup při územním řízení
Hospodaření v lese
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 v poměru hlasů: 9 pro, 0
proti, 0 se zdržel.
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 Libora. Oba jmenovaní
byli hlasováním schváleni v poměru: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 2:
Ing. Cikryt Jiří a Janíček Libor byli schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 9 pro, 0 proti, 0
se zdržel.
3) Záměr obce – prodej plynárenského zařízení

Starosta obce předložil zastupitelům nabídku na odkup plynárenského zařízení, který byl převeden
na obec z DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od
6. 5. 2014 do 29. 5. 2014. Nabídku podal 1 zájemce – firma QUANTUM, a.s. z Vyškova. Před
bezúplatným převodem plynárenského zařízení z DSO na obec, bylo v souladu s nájemní smlouvou
oznámeno nájemci RWE GasNet, s.r.o., zda neuplatní předkupní právo. RWE se předkupního práva
vzdala dopisem ze dne 28. 4. 2014. Vzhledem ke stáří plynovodu a nemožnosti provozovat
plynárenské zařízení samostatně, navrhuje starosta obce jeho prodej.
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje, v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, prodej
plynárenského zařízení – STL plynovodu a přípojek včetně všech součástí a příslušenství
nacházejícího se v obci a naspecifikovaného v záměru obce, který byl zveřejněn vyvěšením na
úřední desce obce Dlouhé od 6. 5. 2014 do 29. 5. 2014 firmě QUANTUM, a. s. se sídlem Vyškov,
Brněnská 212, 682 01, IČ 25307762 za cenu 213 600,- Kč.

Zastupitelstvo pověřuje k podpisu smlouvy starostu obce.
Usnesení k bodu č. 3:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje prodej plynárenského zařízení – STL plynovodu a
přípojek včetně všech součástí a příslušenství nacházejícího se v obci a naspecifikovaného
v záměru obce, který byl zveřejněn vyvěšením na úřední desce obce Dlouhé od 6. 5. 2014 do
29. 5. 2014 firmě QUANTUM, a. s. se sídlem Vyškov, Brněnská 212, 682 01, IČ 25307762 za
cenu 213 600,- Kč.
Zastupitelstvo pověřuje k podpisu smlouvy starostu obce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4) Záměr obce prodej pozemku par. č. 24

Obec vyhlásila záměr obce na prodej parcely číslo 24 v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé o
výměře 111 m2 – ostatní plocha. Záměr byl zveřejněn od 14.5.2014 do 29.5.2014. Obec neobdržela
žádné připomínky k prodeji. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo prodej žadateli o koupi, panu
Radku Čuhlovi, Dlouhé 37 za cenu obvyklou 15,- Kč/m2 v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu 4:

Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje prodej pozemku p.č. 24 v k. ú. Dlouhé na Moravě o
výměře 111 m2 – ostatní plocha panu Radku Čuhlovi, Dlouhé 37 za cenu obvyklou 15,Kč/m2. Hlasovní: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
5) Návrh úvěrové smlouvy u ČS a.s.
Starosta informoval, že zatím nemáme k dispozici návrh úvěrové smlouvy ke schválení vzhledem k tomu, že
ještě nezačaly práce na akce, které by měly být z úvěru financovány a bylo by neekonomické zatím hradit
poplatek za vedení účtu. Jakmile se stavby rozjedou a budeme vědět, kdy proběhne fakturace, tak
dohodneme s Českou spořitelnou, a.s. i schválení úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo bere informace ohledně
úvěrové smlouvy od ČS, a.s. na vědomí.

Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně postupu schválení úvěrové smlouvy od ČS, a.s..
na Interakční prvek plošný Podvesnice a Víceúčelové hřiště.

6) Rozpočtové opatření 2/2014
Pan starosta přednesl rozpočtové opatření 2/2014, které vypracovala účetní obce. Zastupitelstvo obce
hlasováním v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, rozpočtové opatření schválilo.

Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 v poměru hlasů 9 pro, 0
proti, 0 se zdržel.
7) Informace o postupu připravenosti na stavby polních cest
Starosta obce informoval o zahájení staveb všech 3 polních cest, které by měly být v letošním roce
realizování Státním pozemkovým úřadem v rámci dokončené KPÚ. Zastupitelstvo bere na vědomí.
Usnesení k bodu č. 7:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu připravenosti na stavby polních cest v rámci
KPÚ.
8) Víceúčelové hřiště – předpoklad zahájení stavby
Výběrové řízení na stavbu víceúčelového hřiště vyhrála firma STAREDO, s.r.o., která v polovině června
vytyčí a zahájí stavbu.
Usnesení k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu prací na výstavbě víceúčelového hřiště.
9) Travnaté hřiště – opěrná zeď
Z jednání na místě samém a zjišťování různých možností bylo dohodnuto, že opěrná zeď mezi travnatým
hřištěm a domem č. 11 bude vystavena z betonových plotových dílů. Do úrovně terénu zahrady domu č.p. 11
bude zhotovena litá opěrná zeď na které bude následně osazen plot z betonových dílů. Povrchová úprava
betonových dílů bude dohodnuta s majitelem domu č.p. 11. Starosta obce informoval, že v nejbližších dnech
by měl přijet zástupce firmy KULKABEX z Čáslavi, která se zabývá výrobou a montáží těchto plotů. Ten by

měl provést zaměření a kalkulaci. Zastupitelstvo obce hlasováním schvaluje v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0
se zdržel.
Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhotovení opěrné zdi do úrovně terénu z litého betonu a následné
oplocení mezi č.p. 11 a hřištěm z betonových plotových dílů. Zastupitelstvo pověřuje starostu
k zajištění vypracování kalkulace. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
10) Informace o průběhu „Realizace interakčního prvku plošného Podvesnice“

Pan starosta podal zprávu k průběhu realizace projektu. Obec stále čeká na podpis smlouvy se
SFŽP, ačkoliv již bylo několikrát urgováno. Stavba by měla být v nejbližších dnech zahájena.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu realizace interakčního prvku plošného
Podvesnice.
Usnesení k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu realizace interakčního prvku plošného
Podvesnice.
11) Zabezpečení hasičské zbrojnice - podána žádost o dotaci
Starosta obce informoval, že obecní úřad podal žádost o dotaci na Kraj Vysočina na elektronické zabezpečení
hasičské zbrojnice, jak bylo žádáno ze strany SDH Dlouhé. Velitel SDH pan Janíček Rudolf sdělil, že
v minulém roce bylo v okolí vykradeno několik zbrojnic a proto by bylo vhodné zabezpečit kromě kanceláří
obecního úřadu i hasičskou zbrojnici. Zastupitelé souhlasí.
Usnesení k bodu č. 11:
Zastupitelstvo obce schvaluje elektronicky zabezpečit hasičskou zbrojnici. Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0
se zdržel.
12) Vyhodnocení slavnosti svatého Floriána a svátku matek
Starosta informoval, že od občanů byla slavnost Sv. Floriána i oslava svátku Dne matek velice kladně
hodnocena. Výdaje na akci činily 5.068,- Kč.

Usnesení k bodu č. 12:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení slavnosti svatého Floriána ze dne 11. 5. 2014.
13) Přehrážky – postup při územním řízení.
Pan starosta informoval, že byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno s Krajem
Vysočina k uložení kanalizačních rour a překop silnice. MěÚ v Novém Městě na Moravě požaduje ještě
vyjádření od Povodí Moravy.
Usnesení k bodu č. 13:

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o postupu prací při vyřizování územního řízení na
akci „ Odvod vod do recipient“ z lokality Tratě a Stráže.
14) Hospodaření v lese.
Starosta informoval, že v lese se dokončuje mýtní těžba. Obec by měla za prodej obdržet asi 100 tis. Kč.
Usnesení k bodu č. 14:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně těžby v lese.
15) Různé
Obec obdržela poděkování od společnosti pana Hesse, který se zabývá stavbou Babyboxu za dar, který obec
poskytla.
Pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 21.00 hodin.

Zapsal:

Karásek Jaromír …………………….

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Cikryt Jiří ………………………...
Janíček Libor …………………………..
Pavel Tulis, starosta…………………………

