Č. j. 04/16

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 13. 10. 2016
Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) :
Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis
Josef, Tulis Pavel
Omluven:
Tulis Pavel
Přítomní občané:
Stupka Jaroslav
Ověřovatelé zápisu:
Krejsek Jan, Tulis Josef
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

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

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Snímkování obce - prezentace
Hospodaření obce k 30. 9. 2016
Rozpočtové opatření č. 4 a 5
Program rozvoje obce-vyhodnocení dotazníků
Zpráva o činnosti
Různé
Závěr

1) Zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 hodin místostarosta obce, pan Jiří Hubl a omluvil pana starostu,
Pavla Tulise, že nebude přítomen z důvodu hospitalizace v nemocnici. Místostarosta 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 6. 10. 2016 do 13. 10. 2016. Místostarosta
seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi s pozvánkou.
Návrh usnesení č. 04/16/01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
2) Volba ověřovatelů zápisu
Jiří Hubl navrhl za ověřovatele zápisu Krejska Jana a Tulise Josefa. Oba jmenovaní byli jednohlasně
schváleni.
Návrh usnesení č. 04/16/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Jana Krejska a Josefa
Tulise.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
3) Snímkování obce – prezentace
Na zastupitelstvo byl pozván pan Pohanka z firmy Navis Vision z Jihlavy, která v letních měsících provedla
snímkování obce letecky i pozemně. Zastupitelům ukázal možnosti pro upomínkové předměty na rodáky –
pamětní list, jednotlivé listy, brožurka, foto obrazy, informační tabule venkovní – vše na kvalitním
fotopapíru. Pamětní list v ceně cca 7,5 Kč, brožurka s 24 stranami cca 35 – 50 Kč.
Návrh usnesení č. 04/16/03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí prezentaci pana Pohanky z firmy
Navis Vision.
4) Hospodaření obce za 3. Q 2016
Účetní obce seznámila zastupitele s výsledkem hospodaření obce za 3. čtvrtletí roku. Příjmy jsou ve výši cca
90 % plánovaného rozpočtu, výdaje 80 % plánovaného rozpočtu. Účetní informovala o významných
příjmech a výdajích za 3. pol. 2016.
Návrh usnesení č. 04/16/04 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce za 3. Q 2016.

5) Rozpočtové opatření č. 4 a 5
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními č. 4 a 5. Rozpočtovým opatřením č. 4 byl do
rozpočtu zapracován finanční dar Mikroregionu Novoměstko na sanitu Nemocnici v Novém Městě na
Moravě a to v měsíci září z důvodu konsolidace (výdaj byl schválen na zastupitelstvu 14.7.2016).
Rozpočtové opatření č. 5 řeší plánované příjmy a výdaje pro následující období. Schváleno všemi
přítomnými.
Návrh usnesení č. 04/16/05 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 a 5/2016.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
6) Program rozvoje obce-vyhodnocení dotazníků
Zastupitelé s pozvánkou obdrželi vyhodnocení dotazníků a žádost o vyplnění silných a slabých stránek obce
pro SWOT analýzu. Výstupy jednotlivých otázek byly postupně přečteny a prodiskutovány. Účetní obce
zapracuje do rozvojového dokumentu. Z dotazníků vyplynulo, že se občanům v obci žije převážně dobře.
Z diskuse vyplynuly tyto závěry – obec by se měla nadále zajímat o možnost výstavby nových rodinných
domů, u Pávků dořešit odvětrávání záchodů a vývoz jímky, doplnit malé pískoviště s kolotočem nebo
houpadlo pro děti, řešit provozní dobu v místním pohostinství, informovat obyvatele v obecníku o systému
svozu odpadu – popelnice, zkusit vyřešit rezervační systém na víceúčelovém hřišti, umístit odpadkové koše
na dětské hřiště a v areálu u Pávků, koupit traktůrek na sečení, zpracovat projekt na postupnou obnovu
zeleně na návsi, pokračovat v opravách komunikací…
Usnesení č. 04/16/06 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhodnocení dotazníků a pověřuje účetní
obce k zapracování výstupů do Strategickém rozvojovém dokumentu obce na roky 2017 – 2022.
7) Zpráva o činnosti
a) Místostarosta informoval o proběhlých pracích – Šandera - hotová balená ve vyfrézovaných místech,
dodělané kanálové vpusti u hřiště. Ve škole hotové podlahy a pokračuje se v pracích. Do teď investováno cca
90 000,00 Kč. Zprovozní se třída a postupně se uvidí, jak se využije.
Pro příští rok místostarosta navrhuje místo dřevěné kůlny na dvoře školy postavit plechovou garáž cca 6x12
m. Traktůrek nebude kam parkovat. Starosta kontaktoval firmu ohledně zakoupení betonových panelů. Byly
by z Brna v ceně cca 300 – 400 Kč za m bez dopravy, celkem nakoupit tak za 40 000,- Kč + doprava.
Starosta je chce použít i pro zpevnění břehu u polní cesty do Branišova, pak pod kontejner na BIO odpad a
mohly by se dát pod plechovou garáž – všichni souhlasili.
Úřad pro zastupování státu ve věci majetkových se zatím k bezúplatnému převodu pozemku p. č. 68
nevyjádřil, víme jen, že kontaktoval vlastníka sousední parcely, zda nemá zájem o odkup, ten nemá.
Účetní informovala, že ohledně žádosti na skácení lip u hřbitova byl po minulém zastupitelstvu pozván
odborník, pan Jiří Šinkora ze Žďáru nad Sázavou, který zkontroloval nejen tuto alej, ale i ostatní stromy na
návsi a konstatoval, že kromě jednoho (třetí strom v aleji) jsou v dobrém stavu, stáří cca 80 – 90 let, lípy se
běžně dožívají cca 150 let, ale i tento horší strom by nekácel, je možné, že se v příštím roce spraví.
Prořezávat doporučuje cca 1x za 6 let, častěji spíše ne. Každoročně je potřeba ořezávat nárůstky, což
zaměstnanci dělají a jak konstatoval, je to na stromech vidět.
Usnesení č. 04/16/07a - Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti a o posouzení stavu
stromů v obci.
b) Dále místostarosta přečetl žádost o finanční dar od Linky bezpečí, z.s. – zastupitelé prodiskutovali a
rozhodli neposkytnout z důvodu podpory místních organizací.
Návrh usnesení č. 04/16/07b – Zastupitelstvo obce nevyhovuje žádosti o finanční dar obdržené od
Linky bezpečí, z.s.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
8) Různé
a) Janíček Rudolf informoval, že mu volala paní z Finančního úřadu ohledně daně z nemovitých věcí, dle
sdělení pracovnice FÚ již nebude osvobozená neplodná půda, osvobozená bude jen ta neplodná půda, na
kterou vydá obecní úřad potvrzení, že pozemek se nedá využívat.
Návrh usnesení č. 04/16/08a - Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně neplodné půdy
v přiznání k dani z nemovitostí – již neosvobozeno.

b) Bureš Luboš připomněl, zda byla již řešena zadní stěna za brankami – dřevěná výplň pro pinkání.
Místostarosta informoval, že zatím nahlédl do projektu, kdo dělal oplocení hřiště, ale zatím nedořešeno. Na
víceúčelové hřiště byl doplněn písek – byla brigáda, spotřebováno cca 1 tuna písku.
c) Krejsek Jan - Cesta do Branišova – ořezat kolem cesty do Branišova – zastupitelé se shodli, že toto je
potřeba, větve zachází do cesty. Mělo by se provést v zimních měsících.
Návrh usnesení č. 04/16/8c – Zastupitelé souhlasí s provedením ořezu stromů a větví kolem polní cesty
do Branišova.
10) Závěr
Pan místostarosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.30 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 10. 2016
Zapsal: Tulisová Pavlína
Ověřovatelé zápisu:

….…………………….

Krejsek Jan

………………………….

Tulis Josef

………………………….

Hubl Jiří, místostarosta………………………….

