Č. j. 02/15

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 23. 4. 2015
Přítomni zvolení členové ZO (9 z 9) :
Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis
Josef, Tulis Pavel
Omluven:
Přítomní občané:
Řehoř Michal, Musil Jaroslav, Pejchal Pavel, Hlavatý Josef
Ověřovatelé zápisu:
Krejsek Jan, Tulis Josef
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně zprávy o přezkumu hospodaření
Schválení účetní závěrky za rok 2014
Hospodaření za 1.Q 2015
Rozpočtové opatření 1/2015
Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území
obce
Záměr obce na pronájem školní zahrady, posouzení přijatých žádostí
Informace – zaměstnanci na VPP
Polní cesty – předání od SPÚ
Změna nájemní smlouvy na pachtovní
Věcné břemeno Obec – Quantum, a.s.
Centrum Zdislava – žádost o finanční příspěvek
Portimo, o.p.s – žádost o finanční podporu
Projednání oslav svátku sv. Floriána a Den matek
Rybník Podvesnice
Obecní vodovod
Bio-odpady
Různé
Závěr

1) Zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hodin starosta obce, pan Tulis Pavel, který přivítal všechny
přítomné. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace podle §93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce (i elektronické) zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
16.4.2015 do 23.4.2015. Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou.
Program byl schválen.
Usnesení č. 02/15/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
2) Volba ověřovatelů zápisu
Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu pana Jana Krejska a Josefa Tulise. Oba jmenovaní byli jednohlasně
schváleni.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Jana Krejska a Josefa Tulise.
3) Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014 včetně zprávy o přezkumu hospodaření
ZO projednalo údaje o ročním hospodaření obce za rok 2014, které účetní zpracovala souhrnně do
závěrečného účtu, který byl zveřejněn na úřední desce obce a to i v elektronické podobě od 3.4.2015 do
23.4.2015 včetně zprávy o přezkumu hospodaření. Zastupitelé závěrečný účet obdrželi s pozvánkou. Při

zveřejnění byla stanovena lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu závěrečného účtu ze strany
občanů a to do 23. 4. 2015. V této lhůtě nebyly doručeny připomínky občanů. Na jednání zastupitelstva obce
také nebyly vzneseny připomínky.
Současně ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, která je součástí
závěrečného účtu. Krajským auditorem nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo obce hlasováním
jednomyslně schválilo závěrečný účet obce a to bez výhrad.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 02/15/03 - Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce spolu se zprávou o
výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 2014 na základě § 43 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
4) Schválení účetní závěrky za rok 2014
Paní účetní seznámila přítomné s předloženou účetní závěrkou obce za rok 2014. Zastupitelé neměli
připomínky. O schválení účetní závěrky byl vypracován protokol v souladu s vyhláškou 220/2013 Sb. o
požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 02/15/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje účetní závěrku obce za rok 2014.
5) Hospodaření za 1.Q 2015
Účetní obce seznámila zastupitele s výsledkem hospodaření obce za první čtvrtletí roku. Informovala o
plánovaných investicích na rok 2015 a jejich profinancování k dnešnímu dni. Vznesen dotaz od Ing. Cikryta,
jaký je vývoj v daňových příjmech. Účetní informovala, že uspokojivý. Daňové příjmy jsou ve výši cca 22 %
plánovaného rozpočtu daňových příjmů, což víceméně odpovídá danému období.
Usnesení č. 02/15/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 1.Q 2015.
6) Rozpočtové opatření 1/2015
Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce s připravenými rozpočtovými opatřeními č. 1/2015. RO bylo
jednohlasně schváleno.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015.
7) Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem
na území obce
Místostarosta obce předložil zastupitelstvu ke schválení připravenou obecně závaznou vyhlášku (název viz
výše), která řeší nově zavedenou povinnost obce ohledně bioodpadů a kovů. Ruší se OZV č. 3/2010.
Místostarosta informoval, že z plechového kontejneru na barevné sklo se udělá kontejner na drobný kov. U
TS Bystřice nad Pernštejnem jsou objednány nové kontejnery na sklo prostřednictvím firmy EKO-KOM, ale
budou dodány až v roce 2016. Navrženo nyní koupit provizorně plechovou popelnici na drobný kovový
odpad než bude kontejner.
Biologický odpad je ve vyhlášce navrženo odkládat do kontejneru, který bude umístěn naproti Jednotě na
p.č. 69. Dále starosta informoval, že Luboš Pípa otevřel sběrný dvůr na Moravci - možnost odvozu – cena za
dopravu 20,- Kč bez DPH, obdobně jako u TS Bystřice nad Pernštejnem, skládkovné zdarma. Jan Krejsek –
v Račicích budou předělávat el.vedení – zda by nešlo na zpevněnou plochu použít patky od dřevěných
sloupů. Hubl-lepší použité panely – 4,5 m v ceně cca 1 500 – 2000 Kč za kus, k sehnání v Brně, Mostě.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/07a – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhé 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
Usnesení č. 02/15/07b – Zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení plechové popelnice na drobný
kovový odpad a umístění na sběrné místo ke kontejnerům na tříděný odpad.
8) Záměr obce na pronájem školní zahrady, posouzení přijatých žádostí
Záměr obce byl vyvěšen na úřední desce i elektronické od 24. 3. – 9. 4. 2015. Obec obdržela jednu žádost o
pronájem od Michala Řehoře, který je přítomen na jednání. Zastupitelstvu byl předložen návrh Pachtovní
smlouvy, kterou připravila účetní obce. Bylo diskutováno o výši pachtovného. Účetní informovala, že
zemědělské pozemky jsou v obci pronajímány cca za 1 000 – 1 500 Kč za hektar a rok. Navrhnuto 100,- Kč
ročně. Schváleno všemi přítomnými s tím, že v prvním roce nebude pachtovné hrazeno, ale pachtýř zajistí

oplocení předmětu zemědělského pachtu z materiálu dodaného propachtovatelem. Proběhla diskuse k době
nájmu, zda doba určitá, či neurčitá. Dohodnuto, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s šestiměsíční
výpovědní lhůtou, avšak nelze vypovědět tak, aby smlouva skončila dříve než 31. října příslušného roku.
Smlouvu je možné ukončit dohodou stran. Dále bylo dohodnuto, že pachtýř si může na pozemku vysadit
trvalý porost, ale pouze se souhlasem propachtovatele (obce) a zároveň při ukončení nájmu zůstávají trvalé
porosty vlastníkovi pozemku (propachtovateli). Po upřesnění výše uvedených bodů bylo hlasováno o
upraveném znění pachtovní smlouvy a žadateli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření předloženého návrhu pachtovní smlouvy
s Michalem Řehořem, Dlouhé 52 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
9) Informace – zaměstnanci na VPP (veřejně prospěšné práce)
Starosta informoval, že na VPP byly přijaty 2 osoby. Úřad práce pro letošní rok zpřísnil kritéria pro
umisťování uchazečů o práci na VPP. Výše dotace činí 13 000,00 Kč na jedno pracovní místo.
Usnesení č. 02/15/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně zaměstnanců přijatých
na VPP z Úřadu práce.
10) Polní cesty – předání od SPÚ
Starosta informoval, že 4.3.2015 převzala obec na základě Předávacího protokolu stavby všech 3 polních
cest – HPC 2, HPC 23 i VPC 10 v celkové hodnotě 16 359 415,05 Kč. Dnes proběhlo další jednání s firmou
Berger i s dodavatelskou firmou MIROS dopravní stavby, a.s., Pardubice ohledně postupu odstranění
nedodělků na HPC 2 (do Branišova). Dle kolaudačního souhlasu termín pro odstranění do 30.4.2015.
Zastupitelé se mohli seznámit se zněním Předávacího protokolu a kolaudačního souhlasu. Janíček Rudolf
vznesl dotaz na dobu vázanosti – jedná se o záruční dobu (60 měsíců), kdy je vlastník povinen dílo
reklamovat v případě zjištění závad díla.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/10a – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně převzetí polních cest
HPC 2, HPC 23 a VPC 10 od ČR – Státního pozemkového úřadu.
Usnesení č. 02/15/10b - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně dokončovacích prací na
HPC 2 (do Branišova) dle připomínek z kolaudace a reklamace ČR-SPÚ ze de 17.2.2015.
11) Změna nájemní smlouvy na pachtovní
V souladu s novým občanským zákoníkem 89/2012 se při nájmu zemědělských pozemků jedná o pacht.
Účetní připravila návrh pachtovní smlouvy pro stávajícího nájemce zemědělských pozemků obce p.č. 2187 a
2381 (nyní pachtýře) Jana Tulise z Branišova. Ujednání nájemní smlouvy ze dne 30.12.2009 včetně dodatku
č. 1 ze dne 29.12.2014 byla zapracována do smlouvy pachtovní. Zastupitelům byl předložen návrh této
smlouvy ke schválení. Bez připomínek schváleno všemi přítomnými.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/11 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje uzavření pachtovní smlouvy, která
nahrazuje smlouvu o nájmu zemědělských pozemků, se stávajícím nájemcem Janem Tulisem,
Branišov 41 v předloženém znění a pověřuje starostu obce k podpisu.
12) Věcné břemeno Obec – Quantum, a.s.
Starosta předložil ke schválení smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro firmu Quantum, a.s. Jedná
se o pozemek p.č. 2619 a p.č. 2783, kde je předávací stanice. Zastupitelstvu byla smlouva předložena
k prostudování. Schváleno všemi zastupiteli.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/12 – Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské
sítě pro oprávněného QUANTUM, a.s. se sídlem Vyškov, Brněnská 122 a pověřuje starostu k podpisu.
13) Centrum Zdislava – žádost o finanční příspěvek
Obec obdržela písemnou žádost Centra Zdislava, příspěvkové organizace Nové Město na Moravě o finanční
příspěvek na činnost v roce 2015. Účetní informovala, že s rozpočtem obce byly schváleny příspěvky
organizacím, kterým obec pravidelně přispívá. Příspěvky bývají vzhledem k své výši formou neúčelového
daru. V souvislosti s tímto bodem účetní upozornila zastupitele na novelu zákona 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech – o nových postupech při poskytování příspěvků na činnost či dotací z rozpočtu
obce. Dary neziskovým organizacím schválené v rozpočtu bývají vypláceny v podzimních měsících roku.
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím neúčelového daru pro Centrum Zdislava ve výši, která byla schválena
v rozpočtu obce, tj. ve výši 7 000,00 Kč již nyní.

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/13 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 7 000,- Kč Centru
Zdislava.
14) Portimo, o.p.s – žádost o finanční podporu
Obec obdržela žádost o finanční podporu pro sociální službu Raná péče od obecně prospěšné společnosti
PORTIMO, o.p.s. z Nového Města na Moravě. V žádosti uvedeno, že službu využívá 1 rodina z Dlouhého a
žádají o finanční příspěvek ve výši 6 000,00 Kč. Rudolf Janíček seznámil blíže s poskytovanými službami,
dobrovolníci jezdí cvičit s dětmi do rodin, rozvíjí jejich dovednosti. Zastupitelstvo hlasováním schválilo
jednomyslně poskytnutí finančního daru ve výši 6 000,00 Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/14 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout finanční dar ve výši 6 000,- Kč obecně
prospěšné společnosti PORTIMO, o.p.s. z Nového Města na Moravě.
15) Projednání oslav svátku Sv. Floriána a Dne Matek
Starosta a účetní informovali o přípravách na slavnost Sv. Floriána a Dne Matek 3.5.2015. U kapličky
proběhne ve 14 hodin mše, pak bude následovat besídka v kulturním domě a posezení. Starosta navrhl při
této příležitosti vysadit 3 stromy (smrky) – 2 poblíž vánočního stromu (stávající vánoční strom je vysoký a
špatně se zdobí), 1 na dětském hřiště (zde by bylo vhodné obměnit výsadbu úplně, stromy jsou vzrostlé, o
kořeny děti zakopávají, na toto upozorňoval již v loňském roce Luboš Bureš). Pohoštění i perníčky pro
maminky zaplatí obec, hasiči zajistí přípravu mše (stánky, lavičky apod.) a občerstvení. Luboš Bureš
připomněl, aby se nezapomnělo vyhlásit a pozvat všechny občany (v loňském roce se všichni po mši
nepřesunuli do KD).
Usnesení č. 02/15/15 – Zastupitelstvo bere na vědomí přípravu Oslav Sv. Floriána 3.5.2015.
16) Rybník Podvesnice
V nejbližších dnech by měla firma oset kolem rybníka a provést výsadbu. Starosta informoval, že propustek
na cestě do areálu bývalého zemědělského družstva by bylo vhodné rozšířit ještě o jednu rouru z důvodu
stáčení zemědělských strojů. Zastupitelé souhlasí. Starší železobetonová roura o průměru 1200 mm je cca za
12 000,- Kč bez DPH k odběru u Brodku u Přerova, je ale potřeba zajistit dopravu. Ukončení rour bude
řešeno s projektem Přehrázek. Skládka by se měla osadit na podzim. Tulis Josef – navrhl pořídit tam
odpočívadlo. Počká se.
Usnesení č. 02/15/16 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o akci „Interakční prvek plošný
Podvesnice“.
17) Obecní vodovod
Místostarosta informoval, že na vyčištění vrtu by měla firma přijet po 8.5.2015.
Usnesení č. 02/15/17 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně postupu prací na
vyčištění vrtu.
18) Bio-odpady
Tento bod byl řešen v bodě č. 7
19) Různé
Na závěr zasedání zastupitelstva proběhla diskuse.
a) Žádost o finanční příspěvek od Lékařů bez hranic – starosta přečetl žádost o finanční příspěvek od
Lékařů bez hranic, obecně prospěšné společnosti. Neschváleno.
Hlasování: 0 pro, 9 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 02/15/19a – Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Lékařům bez
hranic.
b) Práce ve škole – místostarosta informoval, že ve škole je chodba a třída připravena pro vrchní omítku.
Práce by měla udělat firma Tulis Zdeněk, Radňovice, jakmile budou mít volný termín. Hotová je i oprava
elektrorozvodů. Nyní práce ze strany hasičů ukončeny, pokračovat se bude na podzim, až bude po sezóně.
Usnesení č. 02/15/14b – Zastupitelstvo obce na vědomí informace o provedených pracích v budově
bývalé školy.

c) Chodník kolem hřiště, travnaté hřiště, opěrné stěny a plot – Účetní informovala, že podala žádost o
grant na odvodnění travnatého hřiště na Kraj Vysočina (program Sportoviště 2015), žádost o 100 000,- Kč.
Cenovou nabídku zpracovala firma Šandera František z Nové Vsi. V nejbližších dnech by měly začít práce
na stavbě opěrně zdi. 15.6.2015 je předběžně domluven termín na montáž betonového plotu.
Usnesení č. 02/15/14c – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu prací na centru za
Pávkovi.
d) Kronika – Účetní obce předložila zastupitelstvu ke schválení výrobu nové kroniky obce a zároveň jim
předložila nabídku od Blanky Křížové z Borů, včetně fotografií kronik obce Bory a Velké Meziříčí, pro které
kroniky vyráběla. Formát cca 36x26 cm, 200 listů, pružný hřbet – možnost celokožená, nebo polokožená.
Účetní se informovala na možnost vyražení do kůže znaku obce na desky, ale dle knihařky by to bylo
nákladné (výroba raznice cca 3 000,- Kč). Bylo by možné vytisknout znak na papír a ten vložit na úvod
kroniky. Pan Janíček informoval, že má doma kroniku rodiny, kterou dostal jako dar. Zjistí, zda kdo vyráběl
a bližší informace. Rozhodne se příště.
Usnesení č. 02/15/14d – Zastupitelstvo obce rozhodlo odložit rozhodnutí o výrobě a vzhledu nové
kroniky na příští jednání a zastupitele Rudolfa Janíčka pověřuje k zajištění další nabídky a informací
ohledně vyražení znaku obce do kožené vazby kroniky.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
e) Zákaz podomního prodeje – 3.3.2015 přišel dopis z Prahy od Svědků Jehovových s informacemi
ohledně toho, že se u nich nejedná o podomní prodej a čili se na ně nevztahuje Nařízení obce – Tržní řád.
Konzultováno s Krajem Vysočina. Opravdu se nejedná o podomní prodej, starosta v tomto smyslu
odpověděl, avšak s tím, že by bylo vhodné ohlásit návštěvu kazatelů předem na OÚ.
Usnesení č. 02/15/14e – Zastupitelstvo obce berou na vědomí dopis od Svědků Jehovových.
f) Oprava kanalizačního roštu – Janíček Rudolf upozornil, že v sadě jak končí roury 120 a začínají 60 je
potřeba nechat udělat nový rošt. Odsouhlaseno, výrobu zadat panu Tulisovi – pozinkovat. Dále pan Janíček
informoval, že zde byl na návštěvě starosta obce Těně od Plzně a že má od něj pozdravovat zastupitelé. Naše
obec se mu velice líbila. Zastupitelé také děkují a také pozdravují do obce Těně.
Usnesení č. 02/15/14f – Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou kanalizačního roštu v sadě.
g) Rezervace víceúčelového hřiště – pan Bureš vznesl dotaz, jak je to s přípravou rezervačního systému na
hřiště. Místostarosta sdělil, že je ve výrobě. Dále bylo sděleno, že cedule Zákaz podomního prodeje a
kulturní dům jsou pořízené, nyní se čeká, až zaměstnanci dokončí práce v lese na sázení stromků a budou
osazeny.
Usnesení č. 02/15/14g – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci rezervačnímu systému.
20) Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.10 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 29.4.2015
Zapsal: Tulisová Pavlína …………………….
Ověřovatelé zápisu:

Krejsek Jan

………………………….

Tulis Josef

………………………….

Pavel Tulis, starosta………………………….

