Č. j. 03/15

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 18. 6. 2015
Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) :
Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis Josef, Tulis
Pavel
Omluven:
Bureš Luboš
Přítomní občané:
Pavlovský Josef, Musil Pavel, Křepela Petr, Stupka Jaroslav, Zahrádka Jaromír
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Cikryt Jiří, Petera Roman
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Obecní vodovod
Rozpočtové opatření 2/2015
Postup prací na kulturně sportovním zařízení
Hřbitov Bobrová – příspěvek na provoz
Polní cesty
Dotace na opravu křížů
Rybník Podvesnice
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
10.6.2015 do 18.6.2015. Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou.
Program byl schválen.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 03/15/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu pana Ing. Jiřího Cikryta a Romana Peteru. Oba jmenovaní byli
jednohlasně schváleni.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 03/15/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Cikryta a Romana
Peteru.
3) Obecní vodovod
Od 18.5.2015 do 22.5.2015 byla firmou Lidařík provedena regenerace vrtu (vyčištění) dle cenové nabídky.
VAS provedla vyčištění vodojemu, navrtávací pas a dodávku vody do vodojemu. Spotřeba vody během
čištění, i přes vyhlášení, příliš neklesla. Bylo dovezeno 112 m3. Zastupitelům byla předložena závěrečná
zpráva, kamerový záznam je zastupitelům k nahlédnutí v případě zájmu na obecním úřadě. Místostarosta
informoval o průběhu čištění, dle sdělení firmy, čištění proběhlo deset minut po dvanácté. K čištění by se
mělo přistupovat cca po 10 letech. Začalo se čistit na 73 metrech a vyčištěno je na 80,5 m. Byly vyměněny
trubky, čerpadlo, vodoměr (vytažené čerpadlo je již odvezeno k opravě). Celkové náklady na vyčištění bez
opravy čerpadla dosáhly částky 137 887,- Kč. Krejsek Jan vznesl dotaz – zda by nebylo dobré při výměně
čerpadla starším čerpadlem vyčistit spodek vrtu, během regenerace mu tekla voda zakalená. Bylo mu
odpovězeno, že to by nepomohlo, čistilo se pod tlakem (kompresorem).
Zastupitelé byly informováni, že bylo zadáno vypracování projektu na prodloužení vodovodu do areálu
družstva Ing. Musilovi z Luk na Jihlavou.
Usnesení č. 03/15/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o regeneraci vrtu a zadání projektu
na prodloužení vodovodu.

4) Rozpočtové opatření č. 2/2015
Účetní obce seznámila zastupitelé s připravenými položkami rozpočtového opatření č. 2/2015.
K jednotlivým akcím podal informaci současně starosta obce, viz text dále k bodům 5-10.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení č. 03/15/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015.
5) Postup prací na kulturně sportovním zařízení
Včera bylo dokončeno betonové oplocení (firmou KULKABEX, s.r.o. z Čáslavy) na opěrné lité zdi, kterou
minulý týden dokončila firma Kavyl, s.r.o. Firma Šandera dokončila chodník kolem víceúčelového hřiště
včetně nachystání otvorů pro sloupy osvětlení hřiště. Firma položila také drenážní systém za opěrnou stěnu
včetně nopové fólie a textilie a dosypala do úrovně terénu ze strany od č.p. 11. Bude následovat provedení
drenáží na budoucím travnatém hřišti a osetí. Suť, která je u víceúčelové budovy z opravy bývalé školy, bude
odvezena na skládku na Bukov. Nakonec bude vybetonován taneční parket, provede firma Tulis Zdenek
z Radňovic. S průběhem prací je spokojenost.
Usnesení č. 03/15/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu prací na kulturně
sportovním centru za Pávkovi.
6) Hřbitov Bobrová – příspěvek na provoz
Obec obdržela od Městyse Bobrová dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozování pohřebiště, kterým se
vyčísluje příspěvek na provoz hřbitovů za rok 2014. Pro naši obec se jedná o částku 4 148,- Kč. Dále
starostka Bobrové žádá o zveřejnění řádů pohřebišť (Horní i Dolní Bobrové) a informací ohledně třídění
odpadů a o povinnostech nájemců hrobových míst v případě oprav hrobových příslušenství, výsadeb keřů
apod. Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozování pohřebiště v jiné obci a
s poskytnutím příspěvku dle výpočtu. Řády pohřebišť budou vyvěšeny na obecní www.stránky a na pevnou
úřední desku bude dána informace, že jsou k nahlédnutí na OÚ a na www stránkách.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 03/15/06 – Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění provozování
pohřebiště v jiné obci a s poskytnutím příspěvku dle výpočtu. Řády pohřebišť budou vyvěšeny na
obecní www stránky a na pevnou úřední desku bude dána informace, že jsou k nahlédnutí na OÚ a na
www stránkách.
7) Polní cesty
Starosta informoval, že se obrátil ohledně problémů na polní cestě do Branišova na firmu Berger, pak na
firmu Miros (subdodavatele). Starosta volal přímo vedení firem. Ozval se ale opět jen stavbyvedoucí pan
Novák, ten přijel s generálním ředitelem. Drenáž u Balabánova lesu opravili, ale nepřizvali nás, jak jsme
požadovali. Úprava kolem cesty se jim z jejich pohledu zdá dobrá. Jednání nevedlo k ničema a tak nakonec
došlo k dohodě, že si obec terénní úpravy kolem cesty provede sama za finanční úhradu od firmy Miros.
Starosta by oslovil SÚS, aby to posekly velkou trávu a pak by se to upravilo.
Silnice Krnov, které dělaly druhé dvě cesty, provedly dokončovací práce – uhrabaly kolem cesty a osely. Jak
bude navezen materiál na zpevnění cesty od Rad. Svratky k družstvu, bude s touto firmou domluveno
provedení jejího zpevnění. Je navezena drť, kterou odfrézovávali na silnici do Žďáru nad Sázavou a štěrk.
Janíček Rudolf upozornil, že by bylo vhodné domluvit se s traktoristy ohledně rádiusu - nájezdu na tuto
odbočku z polní cesty, asi by chtělo prodloužit nájezd u regulační stanice plynu. Starosta bere na vědomí.
Usnesení č. 03/15/07 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně problémů na polní cestě
do Branišova, terénní úpravy na cestě do Rad. Svratky a Čekánovce a přípravu prací na zpevnění
odbočky z polní cesty z Rad. Svratky k silnici na Bobrovou.
8) Dotace na opravu křížů
Zastupitelům byla starostou a účetní podaná informace ohledně zpracované a podané žádosti na opravu tří
pamětních křížků v majetku obce - Křížek omladiny, Posledního rozloučení, Pod Kopci. Odborná firma
provedla posouzení nutných oprav a cenovou kalkulaci. Dotace by mohla dosáhnout až 70 %
předpokládaných nákladů. Zastupitelé souhlasí s opravou v případě, že obec získá dotaci.
Usnesení č. 03/15/08 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně podání žádosti na opravu
tří pamětních křížků v majetku obce a souhlasí s opravou, pokud obec získá dotaci.
9) Rybník Podvesnice
Kolaudace proběhla 16.6.2015, při kolaudaci připomínka od Povodí Moravy, že obec musí odkoupit původní
zatrubněné vedení Račického potoka, tato připomínka vychází z podmínky uvedené ve stavebním povolení.

Dle vyjádření Ing. Straky by uvítali, kdyby obec odkoupila celou stavbu na katastru obce. Dle sdělení Ing.
Špatky je aktuální zůstatková hodnota celé stavby cca 47 000,- Kč. Obec nyní jedná s Povodím Moravy, s.p.
o vydání souhlasu s kolaudací a uzavření dohody o majetkovém vypořádání, které je podmínkou pro vydání
kolaudačního souhlasu.
S vlastníkem pozemku p.č. 2555, na kterém vzniklo otevřené koryto potoka, byla uzavřena dohoda o
budoucím majetkovém vypořádání. Zastupitelům byl ukázán geometrický plán skutečného zaměření a
seznámeni s možným návrhem budoucího rozdělení (bude muset být řešeno novým geometrickým plánem),
kdy pozemky na pravém břehu by připadly obci, levý břeh by zůstal původnímu majiteli s tím, že na levé
straně potoka by zůstal cca 1 m podél toku v majetku obce, aby zůstal potok přístupný z obou stran. Vlastník
pozemku byl uvítal vypořádání směnou za jiný pozemek – navrhuje ještě část p.č. 2559, která navazuje na
parcelu 2555 a měl by zájem o parcelu č. 2735, která sousedí s jeho poli (starosta ukázal na snímku
z Dispra). Při zpracování nového GP by bylo vhodné nechat rozdělit ještě pozemek p.č. 2553 pro budoucí
záměr napojení vod z akce Přehrázky. Zastupitelé berou na vědomí a souhlasí s vypracováním GP pro
budoucí majetkové vypořádání pozemků pod stavbou a s vypsáním záměru směny.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 03/15/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o průběhu kolaudačního řízení a
souhlasí s odkupem starého zatrubněného Račického potoka na celém katastru obce. Zastupitelstvo
obce souhlasí s vypracováním geometrického plánu pro budoucí majetkové vypořádání s vlastníkem
pozemku p.č. 2555, na němž vznikl otevřený Račický potok.
10) Bio-odpady
Na obci je kontejner zapůjčený od Pípy z Moravce. 1 odvezl – 40 metráků. Starosta informoval, že by bylo
vhodné 1 kontejner koupit, aby mohl kolovat (při přivezení by hned odvezl plný). Cena cca 64 000,- Kč.
Uložení bioodpadu je zdarma, platba pouze 20,- Kč za km, nakládka, vykládka. Zastupitelé souhlasí.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 03/15/10 – Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením 1 ks kontejneru na bioodpad.
11) Různé
Na závěr zasedání zastupitelstva proběhla diskuse.
a) Nabídka na fotoobraz a fotopráce – starosta informoval, že obec navštívila paní Nováková, která
nabízela výrobu leteckého snímku obce, který je na poplastovaném povrchu, odolný slunci,
větru…Dále firma nabízí fotopráce včetně grafického zpracování pro různé obecní slavnosti,
pohlednice, brožurky. Někteří zastupitelé viděli fotografii ve formátu cca A1, paní Nováková
navštěvovala s nabídkou i obyvatelé v obci.
Usnesení č. 03/15/11a – Zastupitelé obce nesouhlasí zatím se zakoupením obrazu, možná
později. V sousedních obcích budou zjištěny reference na tuto firmu.
b) Nabídka na fotopast – po krátké diskusi, kdy bylo polemizováno o využití fotopasti (starosta
navrhoval koupit, kvůli krádežím dřeva, diskuse kolem řidičů čtyřkolek, ti mají helmy, nebude je
možné identifikovat) bylo rozhodnuto fotopast nekupovat.
Usnesení č. 03/15/11b – Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zakoupením fotopasti.
c) Ing. Cikryt vznesl dotaz – co budeme dělat s cestou do Branišova, na silnici brzdná dráha cca 15 m.
Osadit alespoň cedulí, že je jen pro vlastníky (uživatelé) pozemků jak to mají v obci Malhostovice
(poslal fotografie na obec). Dát tam alespoň omezení rychlosti na 30 km/hod. Starosta sdělil, že se
jedná o veřejnou cestu, která byla vždy cestou a že se dotazoval na odboru dopravy MÚ NMNM
ohledně osazení značkami a bylo mu sděleno, že je to účelová komunikace, kde se musí řidiči řídit
zákonem o pozemních komunikacích, čili zde nemůžeme zakázat jezdit a řidič musí přizpůsobit
jízdu, tak aby mohl zastavit na vzdálenost, na kterou vidí. Proběhla diskuse, zda zakázat či ne.
Většina zastupitelů zastává názor, že by stačilo omezit rychlostí 30 km/hod. V kolaudačním
rozhodnutí je, že konstrukčně je dělaná na rychlost 30 km. Po delší diskusi se zastupitelé usnesli na
následujícím usnesení:
Usnesení č. 03/15/11c - Bude podaná žádost na odbor dopravy do NMNM ohledně povolení
osazení cesty značkami, případně jak by se dalo řešit omezení na této komunikaci. Většina
zastupitelů souhlasí s omezením rychlosti na 30 km, s jiným ne.
d) Jan Krejsek vyvolal diskusi ohledně užívání rybníka Polňák. Jezdí tam kluci, i přespolní. Jezdí až
k rybníku, bude tam nepořádek, pije se tam, kouří. Dát tam zákaz rybolovu. Nebo to pronajmout. Na
to byla reakce, že pronajmout obec rybník chtěla, ale výběrové řízení muselo být zrušeno, obec
nechtěla pronajmout ke komerčním účelům. Ing. Cikryt informoval, že nyní tam má nasazené ryby
pan Holý, jak byla původně ústní dohoda. Jan Krejsek navrhl nabídnout rybník hasičům, aby se o něj

starali. Rudolf Janíček sdělil, že mohou tento návrh vzít do schůze výboru SDH a bude obec
informovat. Nikdo jiný doposud neprojevil zájem o pronájem rybníka za účelem výchovy mladých
rybářů.
Usnesení č. 03/15/11d – Zastupitelé pověřují starostu obce, aby promluvil osobně s panem
Petrem Holým ohledně udržování pořádku u rybníka Polňák. Případně tam bude dán zákaz
rybolovu.
12) Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.10 hod.
Zápis byl vyhotoven dne:
Zapsal: Tulisová Pavlína
Ověřovatelé zápisu:

…………………….

Ing. Cikryt Jiří

………………………….

Petera Roman

………………………….

Pavel Tulis, starosta………………………….

