Č. j.: 0514

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dlouhé
konaného dne 17. 7. 2014
Přítomní členové ZO: Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hubl Jiří, Janíček Libor, Krejsek Jan, Tulis Pavel
Omluven: Tulis Josef, Karásek Jaromír, Janíček Rudolf
Přítomní občané obce: Křepela Petr, Stupka Jaroslav, Tulisová Pavlína
Ověřovatelé zápisu: Jan Krejsek, Jiří Hubl
Navržený program:
Program:
 Zahájení
 Volba ověřovatelů zápisu
 Víceúčelové hřiště, víceúčelová budova - informace
 Schválení úvěrové smlouvy
 Interakční prvek plošný – Podvesnice, smlouva se SFŽP
 Smlouva Patrol - elektronická zabezpečovací signalizace
 SPÚ-informace polní cesty
 Vodovod – informace o opravách
 Rozpočtové opatření
 Různé
 Závěr
1) Zahájení
Pan starosta přivítal všechny přítomné a zahájil jednání zastupitelstva obce v 19.00 hod. Informoval, že
místostarosta obce se ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit dnešního jednání. Zapisovatelkou dnešního
zápisu bude účetní obce, Pavlína Tulisová.
Poté přečetl navržený program, který zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo v poměru hlasů: 6 pro, 0
proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 1:
Byl schválen program zasedání v poměru hlasů: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
2) Volba ověřovatelů
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu pány Jana Krejska a Jiřího Hubla. Oba jmenovaní byli hlasováním
schváleni v poměru: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení k bodu č. 2:
Jan Krejsek a Jiří Hubl byli schváleni za ověřovatele zápisu v poměru hlasů: 6 pro, 0 proti, 0 se
zdržel.
3) Víceúčelové hřiště, víceúčelová budova – informace
Starosta obce informoval o postupu prací na výstavbě víceúčelového hřiště – jsou prováděny zemní práce,
hutnění povrchu. U víceúčelové budovy je hotová opěrná stěna za budovou. U budovy jsou hotové základy a
ze štípaných tvárnic postaven sokl do úrovně vyvýšené podlahy pro muzikanty. Zastupitelstvo bere na
vědomí postup prací za Pávkovi.
Usnesení k bodu č. 3:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu prací na výstavbě víceúčelového hřiště a
budovy pro muzikanty. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
4) Schválení úvěrové smlouvy
Zastupitelům byla předložena ke schválení Smlouva o úvěru č. 0395485419, jejíž podmínky byly
schvalovány na jednání zastupitelstva 24.4.2014. Ke změně nedošlo, výše úvěrového limitu 3,5 mil. Kč, úrok
1,8 % p.a fix na 5 let, celková doba splácení do 30.6.2024, poplatek za vedení úvěrového účtu 100,- Kč

měsíčně, jinak bez žádných poplatků. Zastupitelstvo obce schvaluje úvěrovou smlouvu č. 0395485419 a
pověřuje starostu obce k podpisu.
Usnesení k bodu 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje úvěrovou smlouvu č. 0395485419 s Českou spořitelnou a pověřuje
starostu obce k podpisu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
5) Interakční prvek plošný – Podvesnice, smlouva se SFŽP
Starosta informoval o vývoji stavby na Podvesnicích. Práce byly zahájeny. Možná bude změna projektu,
hluboké koryto v některých místech. Starosta to bude konzultovat s projektantem. Pan Krejsek vznesl dotaz,
aby napojili meliorační drenáže. Starosta informoval, že tam vede hlavník. Zastupitelé se dohodli
zkontrolovat šachty, jak jsou tam svedeny drenáže a upozornit na to zhotovitele - firmu KAVYL, aby byly
drenáže zachovány.
Dále starosta předložil k projednání a schválení návrh smlouvy č. 13142406 se Státním fondem životního
prostředí včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek poskytnutí dotace a technické a finanční přílohy.
Smlouva byla projednána a schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy se SFŽP.

Usnesení k bodu č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dotaci č. 13142406 se Státním fondem životního prostředí ČR
včetně Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Podmínek poskytnutí dotace a Technické a finanční přílohy a
pověřuje k podpisu smlouvy starostu obce.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
6) Smlouva Patrol - elektronická zabezpečovací signalizace
Pan starosta informoval, že byla podaná Žádost o dotaci na zabezpečení hasičské zbrojnice z důvodu obav o
majetek. Žádost byla Krajem Vysočina schválena. Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení smlouvu o
dílo s firmou PATROL group s.r.o. na celkovou výši 31.449,- Kč, dotace by měla činit 50 % výdajů.
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zabezpečení hasičské zbrojnice s firmou PATROL group
s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Usnesení k bodu č. 6:
Zastupitelstvo schvaluje uzavřít smlouvu o dílo na zabezpečení hasičské zbrojnice s firmou PATROL
group s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
7) Informace o postupu připravenosti na stavby polních cest
Starosta obce informoval o postupu prací staveb 3 polních cest. Stavba je pozastavena a čeká se na změnu
projektu. Dnes proběhlo na obecním úřadě další jednání se zhotovitelem staveb. 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) Vodovod – informace o opravách
Starosta informoval o problémech na vodovodu. Rozdíl mezi stavem na vodoměru u vrtu a ve vodojemu.
VAS provedla odzkoušení a závadu vodoměru nezjistili. Následně zjištěno že je zanesené čerpadlo. To bylo
dáno na opravu do Brna. V příštím roce bude nutné vyčistit vrt. K odstávce nedojde, vodojem by byl
průběžné doplňován z cisterny.
Usnesení k bodu č. 8:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o problémech na vodovodu. Odsouhlaseno pro příští rok
vyčištění vrtu. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
9) Rozpočtové opatření
Pan starosta přednesl rozpočtové opatření 4/2014, které vypracovala účetní obce. Zastupitelstvo obce
hlasováním v poměru hlasů 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel, rozpočtové opatření schválilo. Rozpočtové opatření č.
3/2014, které schválil starosta 26.6.2014 vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Usnesení k bodu č. 9:
Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014, rozpočtové opatření č. 3/2014 bere
zastupitelstvo na vědomí. Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

10) Různé
a) Starosta přečetl žádost dětí o úhradu autobusu na výlet v září. Zastupitelstvo obce schvaluje uhradit
náklady na autobusovou dopravu dětí obce na výlet v poměru hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
b) E-box – na drobné elektrospotřebiče a baterky, který se nachází za dveřmi při vstupu na obecní úřad
se asi 2 roky nenaplnil a firma Asekol oznámila, že e-box odveze. Starosta navrhuje vyhlásit, aby
občané, kteří mají doma drobné elektrospotřebiče, je do konce července odevzdali, aby mohl e-box
v obci zůstat. Zastupitelé obce souhlasí v poměru hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel
c) Na základě jednání ohledně dopravní obslužnosti, které proběhlo na městském úřadě v Novém
Městě na Moravě, navrhuje starosta domluvit nový dopolední autobusový spoj, který by jezdil
obdobně, jak jezdí spoj v 17.15. Cena by zůstala stejná, jako kdyby jel spoj přímo do Dlouhého.
Zastupitelé obce souhlasí se zahájením jednání ohledně nového spoje.
d) Starosta obce informoval, že na úřední desce je vyvěšena Veřejná vyhláška o zahájení společného
územního a stavebního řízení na výkrmnu mladého skotu na parcele č. 284/1 v k.ú. Dlouhé na
Moravě. Jednání na místě samém proběhne 19.8.2014.
e) Došlo k poruše na tiskárně Xerox (oboustranná tiskárna). Dle sdělení servisní firmy z Bystřice nad
Pernštejnem má najeto přes 30 tis. kopií. Náklady na opravu cca 1.900,- Kč bez DPH. Byla
objednaná nová stejná v hodnotě cca 3.900,- Kč z důvodu nového toneru.
f) Pan Jiří Hubl se zeptal, jakým způsobem bude řešeno otevírání vrat u víceúčelové budovy pro
muzikanty. V obci Radňovice viděl zajímavý výklopný systém (předložil fotografii). V minulosti
navrhováno řešit dveře lamelovými vraty. O typu vrat bude ještě diskutováno.
g) Luboš Bureš informoval, že dnes s mládeží uklidili kulisy na jevišti v kulturním domě, navrhuje
nechat vymalovat zejména v místech jeviště. Dohodnuto, že starosta obce zajistí vymalování na
dohodu o provedení práce.
Usnesení k bodu č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje v poměru hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel:
a) Úhradu nákladů na autobusovou dopravu dětí na výlet.
b) Vyhlásit možnost odložení drobných elektrospotřebičů do e-boxu na obecním úřadě
c) Zahájit jednání ohledně nového dopoledního spoje s firmou ZDAR, a.s.
e) Nákup nové duplexní tiskárny na obecní úřad
g) Vymalování v kulturním domě na základě dohody o provedení práce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí v poměru hlasů 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel:
d) Veřejnou vyhlášku ohledně zahájení společného územního a stavebního řízení na výkrmnu
mladého skotu na par.č. 284/1 v k.ú. Dlouhé na Moravě
f) Otázku typu vrat pro víceúčelovou budovu. O způsobu provedení se bude dále jednat.
Pan starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil ve 20.30 hodin.

Zapsal:

Tulisová Pavlína…………………….

Ověřovatelé zápisu:

Krejsek Jan ………………………...
Hubl Jiří ……………………………
Pavel Tulis, starosta…………………………

