Č. j. 05/15

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 26. 11. 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:
Janíček Rudolf, Krejsek Jan
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Informace o postupu prací na kulturně sportovním zařízení
Polní cesty – schválení dopravního značení
Dotace na opravu křížů – postup prací
Rybník Podvesnice
Hospodaření obce v roce 2015
Rozpočtové provizorium na rok 2016
Rozpočtové opatření č. 4/2015
Schválení zahájení prací na přípravě Programu rozvoje obce
Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Schválení členů inventarizační komise
Schválení změny hranice katastrálního území obce v souvislosti s probíhající pozemkovou úpravou
na Horní Bobrové
Žádost linky STŘED o finanční příspěvek na provoz
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
18.11.2015 do 26.11.2015. Starosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou.
Program byl schválen.
Návrh usnesení č. 05/15/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
2) Volba ověřovatelů zápisu
Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu pana Rudolfa Janíčka a Jana Krejska. Oba jmenovaní byli jednohlasně
schváleni.
Návrh usnesení č. 05/15/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Rudolfa Janíčka a Jana
Krejska
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
3) Informace o postupu prací na kulturně sportovním zařízení
Místostarosta informoval, že práce jsou téměř hotové, v září byl dokončen parket, následovalo položení
zámkové dlažby včetně propojení odvodnění na kanalizaci, brigádnicky postavena za parketem gabionová
zeď, zpevněná cesta recyklátem u travnatého hřiště. V minulém týdnu bylo dokončeno snížení cesty nad
hřištěm a položena odvodňovací roura pod cestu. Je podaná žádost o kolaudaci. 16.11.2015 zde byli zástupci
kraje Vysočina na průběžné veřejnosprávní kontrole na drenáže (dotace z programu Sportoviště 2015), nebyl
zjištěno pochybení. Je dokončeno osvětlení víceúčelového hřiště. Luboš Bureš vznesl dotaz, zda by bylo

možné kolem 1 koše na házenou udělat deskové obložení, aby míč dětem nezůstával v síti a zda se plánuje
osvětlení cesty za gabionovou zdí u tanečního parketu na travnaté hřiště. Bylo dohodnuto, že se bude řešit
v jarních měsících příštího roku. U desky by se muselo zvážit její ukotvení, kvůli větru.
Usnesení č. 05/15/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o postupu prací na kulturně
sportovním centru.
4) Polní cesty – schválené dopravní značení
Účetní informovala, že byla nejdříve telefonicky kontaktován dopravní inspektorát ve Žďáře nad Sázavou a
telefonicky dohodnuto jak je možné cesty označit, pak byla poslaná žádost s popisem a nákresy návrhu
dopravního značení na dopravní inspektorát do Žďáru na Sázavou k odsouhlasení. Následně byla podaná
žádost na dopravní odbor MÚ Nové Město na Moravě. Souhlas obec obdržela 16.11.2015. Značky jsou
objednány u KSÚS, sloupky zakoupíme sami, osadí zaměstnanec obce.
Ing. Cikryt informoval, že v Agrospoji 7/2015 četl judikát, že za škodu způsobenou na polní cestě odpovídá
vlastník, bohužel text neměl u sebe. Proběhla diskuse o tom, že řidič je podle silničního zákona povinen
přizpůsobit jízdu stavu a povaze vozovky. Definice polní cesty právně neexistuje – jedná se o účelovou
komunikaci. Paní účetní došla pro vyjádření odboru dopravy Nové Město na Moravě ze dne 17.8.2015, ze
kterého vyplývá, že polní cesta je veřejně přístupnou účelovou komunikací. Navrhnuto, zda ještě nedoplnit
polní cestu do Branišova o tabulku „Komunikace se v zimě neudržuje“. Diskutováno o tom, proč by měl
vlastník vozovky hradit škodu, když dopravní nehodu nezpůsobil stav vozovky, ale nepřizpůsobení jízdy.
Usnesení č. 05/15/04 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně schváleného dopravního
značení na polních cestách.
5) Dotace na opravu křížů – postup prací
Účetní obce informovala, že rozhodnutí o přidělení dotace obec obdržela 10.11.2015 s informacemi, že
faktura k proplacení musí být doručena na ministerstvo do 30.11.2015, jinak dotace propadá. Naštěstí se
práce stihly dokončit i přes zhoršené počasí v listopadu. Křížek pod kopci byl cca 30 cm zasypán, nyní je
odkryt a je třeba kolem udělat nějaké terénní úpravy. V rámci akce byli částečně prořezány lipy nad křížky
TS Nové Město na Moravě, kteří letos ozdobili i vánoční stromeček.
Usnesení č. 05/15/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně oprav křížků v majetku
obce hrazené z dotace.
6) Rybník Podvesnice
Dne 21.10.2015 provedla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR na podnět kontrolu na Podvesnicích
(místostarosta přečetl zprávu z kontroly). Bylo shledáno, že došlo k protržení kamenné hrázky mezi tůňkami
a neplní tak svoji funkci. Jako problém vidí AOPK ČR zhoršenou kvalitu vody přitékající do nádrže. Tato
okolnost může ohrozit poskytnutou dotaci. Zastupitelům bylo sděleno, že starosta kontaktoval zhotovitele,
který přislíbil nápravu. S kvalitou vody je problém, pokud by tam šly jen přepady ze septiků, není možné,
aby byla voda tak znečištěná. Dle vyjádření AOPK mají podezření na znečišťování močkou, šťávami ze
senáží. Starosta o problému informoval všechny místní soukromé zemědělce a dohodl s nimi, že musí hlásit,
kdy vyváží a kam. Snad se situace zlepší. Se zhotovitelem bylo dohodnuto, že ještě místostarostovi vysvětlí,
jak udržovat hladinu v potřebné výši.
Starosta informoval, že je zadáno dopracování projektu Přehrázek v lokalitě Stráže – mělo by dojít k otevření
koryta řeky hned na konci obce u č.p. 103.
Usnesení č. 04/15/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o problematické situaci na
Podvesnicích.
7) Hospodaření obce v roce 2015
Účetní obce vypracovala hospodaření obce cca k 23.11.2015, se kterým seznámila zastupitele a který každý
zastupitel obdržel v písemné podobě. Během projednávání bylo navrženo SH ČMS – Sboru dobrovolných
hasičů Dlouhé poskytnout finanční dar za propagaci obce a za práci s mládeží. Navržená částka 20 000,- Kč
byla schválena všemi přítomnými. Účetní vypracuje darovací smlouvu a částka bude poukázána na účet SDH
Dlouhé.
Návrh usnesení č. 05/15/07 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce v roce 2015 a
schvaluje poskytnutí finančního darů z rozpočtu obce v roce 2015 SH ČMS – Sbor Dobrovolných
hasičů Dlouhé ve výši 20 000,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

8) Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo rozpočtové provizorium obce pro rok 2016. Obec bude do doby
schválení rozpočtu na rok 2016 hospodařit podle rozpočtu schváleného na rok 2015.
Návrh usnesení č. 05/15/8 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 2016.
Obec bude hospodařit dle rozpočtu roku 2015.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
9) Rozpočtové opatření č. 4/2015
Účetní obce seznámila zastupitelé s připravenými položkami rozpočtového opatření č. 4/2015 a podala k nim
vysvětlení. Zároveň požádala zastupitelstvo o schválení pravomoci pro starostu k provedení závěrečného
rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. 05/15/09 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 a pověřuje
starostu obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
10) Schválení zahájení prací na přípravě Programu rozvoje obce
Účetní obce informovala zastupitelé o absolvovaném semináři ohledně portálu OBCEPRO pořádaného
Ministerstvem pro místní rozvoj na začátku listopadu. Tento portál je pomůcka pro tvorbu rozvojových
dokumentů obcí, které by měly obce mít zpracovaný, aby mohly žádat o dotace. Obec má zpracovanou a
platnou Urbanistickou studii z roku 1997 a zpracovaný a doposud platný Program rozvoje vesnice z roku
1998, který navazuje na urbanistickou studii a který byl doplněn dodatkem z roku 2004. Vzhledem k tomu,
že většina projektů již byla splněna, bylo by vhodné zpracovat novou koncepci rozvoje venkova. Dle
informací ze semináře by měl být Program zpracován cca na 5 let a každoročně hodnocen, co je a co není
splněno. Do zpracování je vhodné zapojit zástupce spolků i veřejnost (např. dotazníkovým šetřením) – udělat
pracovní skupiny. Některé obce si tento dokument nechává zpracovat odbornou firmou, ale paní účetní si
myslí, že jsme schopni si ho zpracovat sami. Zastupitelé souhlasí a pověřují paní účetní, Pavlínu Tulisovou,
aby zahájila práce na tvorbě rozvojového dokumentu obce na období následujících 5 let.
Návrh usnesení č. 05/15/10 – Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení prací na tvorbě rozvojového
dokumentu obce v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj a jeho zpracováním pověřuje
Pavlínu Tulisovou.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
11) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (dále jen
OZV)
Místostarosta obce informoval o potřebě schválení nově OZV vzhledem ke změně zákona 565/1990 Sb. o
místních poplatcích, který byl změněn zákonem č. 266/2015 Sb. ze dne 14.10.2015. Zásadní změnu přináší
možnost vyměření místních poplatků u nezletilých osob. Dle platné úpravy platí, že poplatek se vyměří
nezletilému. Od 1.1.2016 již nebude možné vyměřit poplatek poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti. Vznikne-li takové osobě nedoplatek na poplatku, přechází poplatková
povinnost na zákonného zástupce. Dále novela vymezuje nově zákonem stanovená osvobození od poplatku
(osoby v domovech důchodců, dětských domovech apod.) Paní účetní vypracovala nový návrh OZV dle
zaslané metodiky odboru dozoru Ministerstva vnitra.
Současně místostarosta obce navrhuje zvýšení poplatku cca o 30,- Kč. K posouzení byla zastupitelstvu
předložen kromě návrhu OZV také statistika nákladů na odpadové hospodářství od roku 2010. Poplatek za
odpady se naposledy zvyšoval v roce 2007 z částky 270,- Kč na 300,- Kč. Po diskusi, kde bylo navrhováno,
zda nezvýšit poplatek výrazněji a ponechat ho zase několik let na stejné úrovni, bylo rozhodnuto o zvýšení o
30,- Kč. Hlasováním byla OZV schválena, poplatek schválen ve výši 330,- Kč.
Dále místostarosta informoval o proběhlé kontrole odboru dozoru Ministerstva vnitra, která proběhla
24.9.2015, kdy bylo kontrolováno: evidence předpisů obce, způsob pořizování zápisů ze zastupitelstva,
zveřejňování záměrů obce. Doporučeno bylo aktualizovat Požární řád obce, který je z roku 2010. Nedostatky
nebyly zjištěny.
Od roku 2024 bude zákaz vyvážet odpady na skládky, odpad se má spalovat. V Jihlavě bude překladiště.
Návrh usnesení č. 05/15/11 – Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu s účinností od 1.1.2016, s výší poplatku 330,00 Kč.
Hlasování: 7 pro, 2 proti Petera, Janíček, 0 se zdržel – schváleno.

12) Schválení členů inventarizační komise
Jako každoročně je třeba stanovit členy inventarizační komise. Zastupitelstvo obce pověřuje provedením
inventarizace za rok 2015 Ing. Jiřího Cikryta (předseda), Tulise Pavla, Tulisovou Pavlínu, Hubla Jiřího a
Romana Peteru (členové).
Návrh usnesení č. 05/15/12 – Zastupitelstvo obce pověřuje provedením inventarizace za rok 2015 Ing.
Jiřího Cikryta (předseda inventarizační komise), Tulise Pavla, Tulisovou Pavlínu, Hubla Jiřího a
Romana Peteru (členové).
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
13) Schválení změny hranice katastrálního území obce v souvislosti s probíhající pozemkovou úpravou
na Horní Bobrové
Obec obdržela 22.10.2015 od Státního pozemkového úřadu žádost o stanovisko zastupitelstva obce k návrhu
změny katastrální hranice. Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce od 26.10.2015. Jedná se o lokalitu
nacházející se v severovýchodní části území, kde původní katastrální hranice nekorespondovala se
skutečným břehem Račického potoka. Nově celá hranice prochází podél obou břehů upraveného Račického
potoka. Kat.území obce Dlouhé bude o 108 m2 menší (dosavadní stav 8 435 437 m2, nový stav 8 435 329
m2). Změna byla vyvolaná komplexní pozemkovou úpravou na Horní Bobrové. Majitelé hraničních
pozemků souhlasí s touto úpravou.
Návrh usnesení č. 05/15/13 – Zastupitelstvo obce Dlouhé projednalo návrh na změnu katastrální
hranice mezi k.ú. Horní Bobrová a Dlouhé na Moravě a souhlasí s touto změnou.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
14) Žádost Linky důvěry STŘED o finanční příspěvek na provoz
Dne 22.7.2015 obdržela obec žádost o příspěvek 1,- Kč na občana z rozpočtu obce v roce 2015 na provoz
sociální služby Linka důvěry STŘED, jedná se o telefonickou krizovou pomoc v Kraji Vysočina fungující 8
let. Na linku může telefonovat každý, kdo se cítí osamělý, nemocný, ohrožený. Dne 23.11.2015 obdržela
obec žádost o příspěvek na rok 2016. Proběhla krátká diskuse, ze které vyplynulo nepodpořit.
Návrh usnesení č. 05/15/14 – Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku na provoz Linky
důvěry STŘED na rok 2015 i 2016.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
15) Různé
a) Schválení návrhu smlouvy s Povodím Moravy
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh kupní smlouvy na odkup parcely č. 2545 o výměře
767 m2 – vodní plocha, který se nachází pod obcí směrem na Račice. Jedná se o mez evidovanou jako vodní
plocha. V lokalitě obec plánuje protipovodňové opatření – Přehrázky v lokalitě Stráže, odvod vod do
recipientu – prodloužení otevření koryta Račického potoka.
Návrh usnesení č. 05/15/15a) – Zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parcely č. 2545 v k.ú.
Dlouhé na Moravě o výměře 767 m2 – vodní plocha od Povodí Moravy s.p. Zastupitelstvo schvaluje
znění návrhu kupní smlouvy a kupní cenu dle vypracovaného znaleckého posudku ve výši 10.300,- Kč.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
b) Diskuse
- Účetní vznesla dotaz, co v příštím roce udělat z POV – bylo odsouhlaseno požádat na opravy v bývalé
škole – opravy toalet, broušení a lakování parket, opravy v bývalé kuchyňce a obývacím pokoji. Bývalá třída
by se pak již mohla používat ke cvičení, malým rodinným oslavám, pro schůzky hasičů apod. Dále je třeba
do budoucna uvažovat o využití budovy, zda tam nepřesunout v příštích letech obecní úřad a zázemí pro
údržbu (na dvůr pořídit ocelovou garáž pro parkování malotraktoru a sklad).
- Luboš Bureš požádal o zahrnutí do plánu prací na příští rok opravu obrubníku u silnice na Bobrovou, před
č.p. 97 – odsouhlaseno.
- Janíček Rudolf požádal za hasiče o vybudování plošinky v roku požární nádrže pro možnost startování
plovoucího čerpadla – na jaře 2016 se v obci bude konat okrsková soutěž, kdy již bude potřeba –
odsouhlaseno.
- Vznesena připomínka, zda se aktualizovat – modernizovat www.stránky. Při minulých návrzích bylo
zamítnuto. Místostarosta informoval, že práce na www.stránkách je docela časově náročná. Pro příští rok
s tím bude počítáno a oslovíme našeho administrátora.

- starosta informoval o aktivitě Sdružení místních samospráv ohledně novely rozpočtového určení daní. Od
2017 cca 2 miliardy pro obce navíc, od 2018 cca 8 miliard navíc. Zastupitelstvo souhlasí se zapojením do
akce SMS na podporu změny RUD pro obce.
- místostarosta informoval o dopise od Komory velitelů SDH – jedná se o nabízení pojišťovacích služeb –
vedení Hasičů Čech, Moravy a Slezska nedoporučuje zapojení do tohoto spolku.
- Krejsek Jan informoval, že překládá vodovod z Čuhlových studní z důvodu výstavby kůlny na jeho
pozemku. V sobotu bude přerušená cesta, aby tam položil rouru. Hned zasype, aby byla cesta průjezdná.
Dále upravil obecní mez.
- Krejsek Jan zahájil diskusi ohledně nového požárního vozidla v Bobrové, tázal se, zda byla obec oslovena
s žádostí o dar. Starosta sdělil, že ne. Dohodnuto, že bude projednáno na příští schůzi při schvalování
rozpočtu.
16) Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.50 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 1.12.2015
Zapsal: Tulisová Pavlína
Ověřovatelé zápisu:

….…………………….

Krejsek Jan

………………………….

Janíček Rudolf

………………………….

Pavel Tulis, starosta………………………….

