Č. j. 03/17

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 22. 6. 2017
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:
Musil Pavel
Ověřovatelé zápisu:
Janíček Rudolf, Petera Roman
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

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

Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Smlouva o provozování veřejného pohřebiště
Prodloužení obecního vodovodu
Hospodaření obce 1-5/2017
Rozpočtové opatření 2/2017
Hospodaření v obecním lese
Žádost Linka bezpečí
Žádost Klub Radost Prostějov
Žádost o vyjádření ke stavbě silážní jámy
Vyhodnocení záměru rybník Polňák
Přípravné práce rodáci 2017
Různé
Závěr

1) Zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.10 hodin starosta obce, pan Pavel Tulis, 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
15.6.2017 do 22.6.2017. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem i materiály, všichni přijetí potvrdili.
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Místostarosta seznámil s programem jednání, který zastupitelé obdrželi
s pozvánkou. V pozvánce bylo rozpočtové opatření č. 1/2017, ale projednávat se bude č. 2/2017. Program
byl schválen.
Návrh usnesení č. 03/17/01 – 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 Rudolfa Janíčka a Romana Peteru. Oba jmenovaní byli jednohlasně
schváleni.
Návrh usnesení č. 03/17/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Rudolfa Janíčka a
Romana Peteru.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
3) Smlouva o provozování veřejného pohřebiště
Starosta seznámil se zněním návrhu smlouvy o provozování veřejného pohřebiště, jehož návrh zaslala ČBCE
z Nového Města. Starostovi se nelíbí, že tam je podílení se na opravách v plném rozsahu ze strany obce.
Navrhuje změnit, že obec může přispět. Proběhla diskuse ohledně stromů a zeleně, s tím souhlas, že obec
bude udržovat. Účetní informovala, že je ve smlouvě odkazováno na staré znění občanského zákoníku.
Navrženo nechat smlouvu přečíst právníkem a ve smlouvě změnit, že obec je ochotna se spolupodílet na
větších opravách (investicích) – změna čl. V odst. 3.

Návrh usnesení č. 03/17/03 – Zastupitelstvo obce Dlouhé schvaluje odložit schvalování smlouvy o
provozování veřejného pohřebiště na příští jednání a pověřuje starostu projít smlouvu s právníkem a
ve smlouvě změnit, že obec je ochotna se spolupodílet na větších opravách (investicích).
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
4) Prodloužení obecního vodovodu
Starosta informoval, že pan Karásek již dělá jatky v bývalém kravíně v areálu družstva. V rámci jeho
projektu na přípojku vody, bylo dohodnuto a v projektu je již zakresleno položení vodovodního řádu DN 80,
pro budoucí zaokruhování obecního vodovodu. Na toto je vydáno stavební povolení. Je dohodnuto, že
průtlak pod silnicí a položení vodovodního řádu DN 80 bude organizovat obec a s panem Karáskem bude
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na převod této části vodovodu. Případně nějaká smlouva, že obec tuto
část přípojky bude financovat a následně pak bude po kolaudaci obci darovaná, prodaná. Možný způsob bude
konzultován s právníkem. VAS nacení zvlášť naši část a zvlášť pak samotnou přípojku.
Dále starosta informoval, že s Krajem Vysočina byla uzavřena bezúplatná smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti pro projekt, který zpracovává Ing. Musil – jedná se o vstup do krajské silnice – napojení
vodovodního řádu u č.p. 103. Zastupitelé vzali na vědomí.
Návrh usnesení č. 03/17/04 - Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení vodovodní přípojky v průměru
DN 80 v areálu družstva na základě stavebního povolení pana Jana Karáska a následný převod do
majetku obce.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
5) Hospodaření obce 1-5/2017
Účetní obce vypracovala hospodaření obce k 15. 6 2017 se kterým seznámila spolu se starostou a
místostarostou zastupitele. Podrobněji byli zastupitelé informováni o provedených pracích v bývalé škole.
Usnesení č. 03/17/05 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření obce.
6) Rozpočtové opatření 2/2017
Účetní obce seznámila zastupitelstvo obce s připravenými rozpočtovými opatřeními č. 2/2017. RO bylo
jednohlasně schváleno. Do rozp.opatření je zahrnut i výdaj na autobus pro děti na Lední revue do Brna
(Popelka na ledě), účetní se dotázala, zda zastupitelé souhlasí, bude to odměna pro děti, které se účastní
kulturních programů pro obec. Starosta informoval, že požádal COLAS o nacenění oprav místních
komunikací, zatím nabídka nedorazila, do rozpočtu navrhuje navýšení cca o 150 000,- Kč. Schváleno
v rámci rozpočtového opatření.
Návrh usnesení č. 03/17/06 – Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
7) Hospodaření v obecním lese
Starosta informoval o provedené těžbě v obecním lese. Teď se tam dělá probírka, dřevo z toho bude také
prodáno. Navrhuje vzít 2 brigádníky na vyžínání na začátku prázdnin. Souhlas, pak mohou pomoci s úklidem
po obci před rodáky.
Zastupitelé byli informováni, že obec podala žádost o dotaci na drobnou lesní techniky na Kraj Vysočina –
byl zakoupen nový křovinořez, motorová pila a postřikovač.
Usnesení č. 03/17/07 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí hospodaření v obecním lese.
8) Žádost Linka bezpečí
Starosta přečetl žádost o příspěvek – obrací se na ně přes 500 dětí. Po krátké diskusi ohledně činnosti této
linky bylo hlasováno o návrhu 500,- Kč. Schváleno poskytnout finanční dar.
Návrh usnesení č. 03/17/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout Lince bezpečí finanční dar ve
výši 500,- Kč.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Krejsek Jan) – schváleno
9) Žádost Klub Radost Prostějov
Starosta přečetl žádost o příspěvek. Zastupitele si přiklonili k vyjádření starosty, že podporujeme místní
organizace a organizaci příspěvek neschválili.
Návrh usnesení č. 03/17/09 – Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Klubu Radost
Prostějov z důvodu podpory regionálních organizací.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.

10) Žádost o vyjádření ke stavbě silážní jámy
Starosta informoval o žádosti pana Jana Krejska ohledně výstavby silážní jamy. Zastupitelstvu byl předložen
projekt k nahlédnutí. Dotaz – zda to obec nějak ovlivní. Pan Krejsek k tomu podal bližší informace. Starosta
říkal, že důležitější je asi vyjádření hygieniků případně dotčených úřadu. Zastupitelé souhlasí s výstavbou.
Návrh usnesení č. 03/17/10 – Zastupitelstvo souhlasí se stavbou silážní jámy dle předloženého projektu
vypracovaného Ing. Tomášem Pohankou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Krejsek Jan) – schváleno
11) Vyhodnocení záměru rybník Polňák
Obdrželi jsme 6 nabídek na pacht rybníka Polňák. Jaroslava Hlavatá byla pověřena otevřením zalepených
obálek a přečtením. Bylo odkontrolováno splnění všech podmínek výzvy a místostarosta zapsal do
protokolu. 5 nabídek splnilo podmínky výzvy. Nejvyšší nabídku podal pan Tomáš Strachoň, bude
kontaktován ohledně návrhu smlouvy a termínu od kdy bude rybník propachtován a to zejména z důvodu
dohody s Petrem Holým ohledně slovení osádky, kterou tam vysadil v minulosti. Návrh smlouvy
zastupitelstvo také projednalo (návrh byl zaslán zastupitelům e-mailem), smlouva byla po drobných
úpravách schválena - vypustit v čl. II v bodě 2.1 písmeno b) rybářský revír – rybník Polňák není rybářským
revírem, a doplnit že pachtýř nesmí umisťovat dočasné stavby.
Návrh usnesení č. 03/17/11 – Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na pacht rybníka Polňák
s panem Tomášem Strachoňem, bytem Radešínská Svratka za částku 12 000,- Kč ročně.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Krejsek Jan) – schváleno
12) Přípravné práce rodáci 2017
Účetní informovala o přípravách. Pozvánky a plakáty jsou vytištěny, o víkendu budou připraveny
k rozeslání, jsou objednané dohodnuté reklamní předměty (hrnečky, propisky, reflexní pásky). Ve výrobě
pamětní listy, brožury i info tabule. Jsou vytisknuté fotky na výstavu. Dohodnuto zakoupit dataprojektor (je
již zahrnuto v rozpočtu). Pan Tulis Josef vyrobí pro obec vývěsní panely na výstavu, asi 6 ks. Na začátku
července bude schůzka s občany, kteří budou ochotni pomoci při přípravě. Není fotograf a kameraman –
Roman Petera se nabídl, že zkusí někoho zkontaktovat.
Usnesení č. 03/17/12 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípravu na rodáky.
13) Různé
a) Jan Krejsek – cesta do Branišova je opět zarostlá, potřeba ořezat, ale víc, než bylo provedeno na podzim
obecním zaměstnancem – návrh na zakoupení motorové pily na tyči, nebo nechat ořezat firmu. Nejdříve je
potřeba oslovit vlastníky přilehlých pozemků, aby provedli ořez nebo vykácení, stanovit termín a pokud
nebude provedeno, že bude ořezáno obcí. Starosta informoval, že bude potřeba posekat trávu kolem polních
cest (příkopy), osloví jako loni zemědělské družstvo Nové Město na Moravě. Zastupitelé souhlasí.
Návrh usnesení č. 03/17/13a – Zastupitelstvo obce souhlasí, aby byli vlastníci sousedních pozemků
kolem polní cesty do Branišova vyzváni k ořezu větví zasahujících do cesty a pokud tak neučiní do
stanoveného termínu, nechá ořez provést obec.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
b) Ing. Jiří Cikryt – dotaz, jak to dopadlo ohledně záložního vrtu. Místostarosta informoval, že firmu Envirex
z Nového Měst kontaktoval, ale doposud se mu nikdo neozval. Dohodnuto, že se znovu připomeneme.
13) Závěr
Pan místostarosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.05 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 7. 2017
Zapsal: Tulisová Pavlína
Ověřovatelé zápisu:

….…………………….

Janíček Rudolf

………………………….

Petera Roman

………………………….

Tulis Pavel, starosta………………………….

