Č. j. 04/15

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 3. 9. 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:
Ověřovatelé zápisu:
Bureš Luboš, Hlavatá Jaroslava
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Obecní vodovod
Rozpočtové opatření 3/2015
Postup prací na kulturně sportovním zařízení
Hospodaření v lese
Polní cesty
Dotace na opravu křížů
Rybník Podvesnice
Schválení smlouvy Povodí Moravy-Obec
Nákup pozemku
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
25.8.2015 do 3.9.2015. Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou.
Program byl schválen.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 04/15/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
2) Volba ověřovatelů zápisu
Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu pana Bureše Luboše a Hlavatou Jaroslavu. Oba jmenovaní byli
jednohlasně schváleni.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 04/15/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Luboše Bureše a Jaroslavu
Hlavatou.
3) Obecní vodovod
Starosta obce informoval, že se na začátku srpna ve vodě (vrtu) objevili koliformní bakterie (3 KTJ/100 ml –
limit je 0). V půli června a ani v minulosti nebylo nic, 22.6. proběhla u VAS a.s. kontrola krajskou
hygienickou stanicí, kdy předmětem kontroly byla i správa vodovodu v Dlouhém. Rozbor vody byl také
v pořádku. Jako opatření byl zvýšen obsah chlóru ve vodojemu a chlór byl přidán i přímo do vrtu. Kontrolní
rozbor z 11.8. už byl v pořádku. V pondělí 31.8. byl další kontrolní rozbor – opět v pořádku. V loňském roce
na podzim na pole pod vodojem vyvážely digestát z bioplynky. Starosta o problému informoval prokuristu.
Příčina je ale těžko zjistitelná. Ing. Cikrytovi se to zdá nepravděpodobné, že by to bylo z digestátu. Kvalita
vody je průběžně kontrolována.
Dále starosta informoval, že dnes zde byli zástupci od VAS, a.s. ohledně problémů s kvalitou vody u č.p.
103. Je to koncový dům. VAS navrhuje, vzhledem k plánovanému prodloužení vodovodu do areálu
zemědělského družstva, nyní provést prodloužení vodovodu cca o 12 m směrem na družstvo. V příštím roce
by se provedlo prodloužení do areálu pro potřeby nájemců a vlastníků nemovitostí. Projekt je zadaný po
plechovou boudu na družstvu. Pan Karásek má podanou žádost o přípojku vody pro bývalý kravín, kam

plánuje přesunout chov králíků. S panem Karáskem dohodnuto, že obec uhradí protlak pod silnicí u č.p. 97 a
při jedněch výkopových pracích položí obec vodovodní řád.
Starosta sdělil, že telefonoval na Agroprojekt Brno, který zpracovával projekt na Odvodnění lokality Tratě a
Stráže“ o dodělání projektu (vodoprávnímu úřadu se nelíbilo dešťovou vodu z přehrážek pouštět kanalizací
prům. 60 do kanalizace prům.60), kdy se kanál pustí do otevřeného koryta řeky.
Usnesení č. 04/15/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o problémech na vodovodu a
souhlasí s prodloužením vodovodního řádu u č.p. 103.
4) Rozpočtové opatření č. 3/2015
Účetní obce seznámila zastupitelé s připravenými položkami rozpočtového opatření č. 3/2015 a podala k nim
vysvětlení.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 04/15/04 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015.
5) Postup prací na kulturně sportovním zařízení
Místostarosta s účetní informovali, že je dokončeno odvodnění travnatého hřiště, brigádně malí hasiči
posbíraly kamení po uvláčení, je připraven materiál na stavbu gabionové zdi. Následně ještě firma na
travnaté hřiště naveze ornici a oseje (dohodnuto po dokončení tanečního parketu). Objednány jsou také
sloupy na osvětlení víceúčelového hřiště. Tento týden začala firma dělat taneční parket o rozměru 10x10,
umístěn je na střed víceúčelové budovy. Bureš Luboš vznesl připomínku o zabezpečení, aby tam někdo
náhodou nejel s traktorem. Diskutovalo se o tom, zda udělat zábradlí kolem tan.parketu na pevno či
oddělávací. Zastupitelé souhlasí s oddělávacím. Zajistit, aby při betonování někdo nepošlapal tan. parket.
Následně bude řešeno upravení okolí.
Usnesení č. 04/15/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu prací na kulturně
sportovním centru za Pávkovi.
6) Hospodaření v lese
Nyní tam dělají probírku, cca 30m3 je odvezeno. Firma, která budovala lesní cesty, by měla v rámci
reklamace do konce října nainstalovat v několika místech srážnice, aby voda nenarušovala tolik povrch cest.
Usnesení č. 04/15/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o hospodaření v lese.
7) Polní cesty
Na městský úřad byla podaná žádost o vyjádření se k omezení provozu na polních cestách. Přišlo vyjádření,
že je na zastupitelstvu, jakým způsobem rozhodne, ale umístění značení musí schválit Policie ČR, dopravní
inspektorát, a odbor dopravy Města Nové město na Moravě. Ing. Cikryt souhlasí s tím, co říká starosta, že
řidič musí přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky. Protože tam není nikde žádné značení, nikdo neví, že je
to polní cesta, je třeba dát lidem vědět, že jsou na polní cestě. Je to tam nepřehledné, platí tam pravidlo pravé
ruky, což je nebezpečné zejména při odbočce do obecních lesů. Dopravní značka „polní cesta“ neexistuje. Po
diskusi, kdy bylo diskutováno o možných řešeních (cedule zvýšený pohyb zemědělské techniky, úzká cesta,
omezit pouze nad 3,5 nebo i jen pro vlastníky nemovitostí). Na závěr odsouhlaseno zahájit jednání s Policií
ČR ohledně souhlasu s umístěním značky omezení rychlosti na 30 km/h (což je konstrukce vozovky pro
kterou byla stavěna dle předávacího protokolu se SPÚ) a vozidlům do 3,5 t a zúžená silnice).
Dále byla vznesena připomínka od pana Krejska, že za chvíli tam neprojede kvůli větvím ani osobní
automobil, větve zasahují do vozovky. Dohodnuto, že starosta na podzim osloví vlastníky sousedních
pozemků, jestli budou mít zájem větve ořezat, pokud ne, provedou zaměstnanci obce (na obecních
pozemcích).
Starosta dále informoval, že v příštím týdnu by se měla uskutečnit schůzka se zástupci firmy, která
v loňském roce dělala cestu do Radešínské Svratky a se kterou byla dohoda, že upraví ještě pozemek pana
starosty, kde byla skládka materiálu a kterou nebylo možné v loňském roce kvůli špatnému počasí upravit.
Obec zde má nachystán materiál na zpevnění místní komunikace k silnici na Bobrovou. Délka cesty je asi
270 m. Firma by měla dát nabídku.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 04/15/07 – Zastupitelstvo obce Dlouhé rozhodlo zahájit jednání s Policií ČR ohledně
souhlasu s umístěním značky omezení rychlosti na 30 km/h, vozidlům do 3,5 t, případně nákladním
vozidlům a zúžená silnice na polních cestách. Zastupitelé obce rozhodli o provedení ořezu větví kolem
polní cesty do Branišova.

8) Dotace na opravu křížů
Účetní obce informovala, že obec dotaci získala, do konce srpna proběhlo výběrové řízení, kdy s nejnižší
cenou uspěla restaurátorka Šárka Špůrová z Pardubic. V příštím týdnu by měla osobně přijet podepsat
smlouvu o dílo a už by začala na opravách pracovat. Dotace by měla činit 70 % celkových nákladů, tj. cca
122 000,- Kč. Vlastní podíl cca 54 000,- Kč
Usnesení č. 04/15/08 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně dotace na opravu tří
křížků z Ministerstva pro místní rozvoj a výsledek výběrového řízení.
9) Rybník Podvesnice
Po kolaudaci v červnu se začal rybník napouštět, kvalita vody vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu nebyla
dobrá. Na SFŽP byl poslán posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny, ta souhlasila se zahájením
užívání. Místostarosta obce v první šachtě před otevřeným korytem provedl úpravy (zabetonoval ocelový
rám se stavidlem z desek), aby dešťová voda tekla do otevřeného koryta a neunikala do bývalého
zatrubněného koryta. Opět otevřena diskuse ohledně úpravy okolí rybníka, parcela č. 2567, čím osázet. Ing.
Cikryt informoval, že na podzim se sází listnaté a na jaře jehličnaté stromy. Zastupitelé by raději volili
listnaté stromy. Pozemek je veden jako trvalý travní porost, dohodnuto zeptat se na MÚ Nové Město na
Mor., co by to obnášelo, kdybychom tam chtěli vysadit stromy. Pokud by nebyl velký problém s výsadbou ze
strany MÚ NMNM, nechat udělat oplocenku opět Lesním učilištěm z Petrovic a naši zaměstnanci by mohli
pozemek osázet. Když to nestihneme letos, tak příští rok.
Usnesení č. 04/15/09 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně Rybníka na Podvesnicích
a navrhuje zjistit na MÚ informace ohledně možnosti osázení přilehlé parcely p.č. 2567 listnatým
porostem.
10) Schválení smlouvy Povodí Moravy-Obec
Zastupitelstvu byla předložená smlouva na odkup zatrubněné části Račického potoka dle znaleckého
posudku vypracovaného Miroslavou Kampovou za cenu 50 040,- Kč. K odkupu se obec zavázala při
zahájení stavebního řízení – byla to podmínka Povodní Moravy, s.p. 26. června se konala schůzka se
zástupci Povodí Moravy ohledně postupu převodu a odsouhlasení délky zatrubněného koryta, který dále
pokračuje i na katastr.území Račic. Cenu jsme čekali nižší, ale musí být dle znaleckého posudku. Zastupitelé
schvalují předloženou Smlouvu o náhradě za trvalé znehodnocení stavby vodního díla a souhlasí s úhradou
finanční náhrady 50 040,- Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 04/15/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o náhradě za trvalé znehodnocení stavby
vodního díla s Povodím Moravy, s.p. a pověřuje starostu k podpisu.
11) Nákup pozemku
Panu starostovi se ozval exekutor ohledně pozemku p.č. 2875 o výměře 4 325 m2 v exekuci. Jedná se trvalý
travní porost. V případě koupě obcí by nemusel jít pozemek do dražby. Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí
pozemku v exekuci.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení č. 04/15/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku p.č. 2875 v exekuci.
12) Různé
a) změna pojistné smlouvy u České Pojišťovny
- starosta informoval o provedených změnách u pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, a.s., ohledně
pojištění majetku obce – došlo k navýšení cca o 4 000,- Kč, bylo připojištěno víceúčelové hřiště a
připojištěna odpovědnost zastupitelů podle nového občanského zákoníku.
Usnesení č. 04/15/12a – Zastupitelstvo obce bere na vědomí změnu pojištění obce u České pojišťovny,
a.s.
Na závěr zasedání zastupitelstva proběhla diskuse.
b) Krejsek Jan sdělil zastupitelům, že vyřizuje povolení na stavbu 2 zemědělských budov do 300 m2, výška
hřebeno do 7 m – sklad na seno a slámu. Vzhledem k žádosti o dotaci na tyto budovy žádá o rychlý postup
v případě povolování stavby.
Usnesení č. 04/15/12b – Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr pana Jana Krejska na stavbu 2
zemědělských budov.

c) Krejsek Jan opět upozornil na vyježděné koleje u rybníka Polňák. Vyvolal diskusi, zda nezkusit znovu
pronajmout. Zastupitelé nesouhlasí, spíše by chtěli, aby využití bylo v obci. Zkusit ještě jednou oslovit SDH.
Usnesení č. 04/15/12c – Zastupitelstvo obce zatím nemá záměr pronajmout rybník Polňák.
d) místostarosta obce oznámil, že 19.9.2015 uspořádá SDH Dlouhé pod záštitou obce sousedské posezení pro
všechny občany – připomínka zastupitelů, že je třeba pozvat všechny občany, aby nevznikl dojem, že je to
jen pro hasiče
13) Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 10.9.2015
Zapsal: Tulisová Pavlína
Ověřovatelé zápisu:

….…………………….

Bureš Luboš

………………………….

Hlavatá Jaroslava

………………………….

Pavel Tulis, starosta………………………….

