Č. j. 05/17

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhé
konaného dne 30. 11. 2017
Přítomni zvolení členové ZO (8 z 9) :
Bureš Luboš, Hlavatá Jaroslava, Hubl Jiří, Janíček Rudolf, Krejsek Jan, Petera Roman, Tulis Josef, Tulis
Pavel
Omluven:
Ing. Cikryt Jiří
Přítomní občané:
xxx
Ověřovatelé zápisu:
Hlavatá Jaroslava, Janíček Rudolf
Zapisovatel:
Tulisová Pavlína

Navržený program:
Zahájení
Volba ověřovatelů zápisu
Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové provizorium na rok 2018
Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2018
Schválení členů inventarizační komise
Poplatek za odpad na rok 2018
Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018
Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vodovodní přípojky
Mikroregion Novoměstsko – rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, příspěvek na operační věž pro
urologický sál
12. Různé
13. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1) Zahájení
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19.00 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
22.11.2017 do 30.11.2017. Zastupitelé obdrželi pozvánku e-mailem i materiály, všichni přijetí potvrdili.
Zastupitelstvo je usnášení schopné. Program byl schválen.
Návrh usnesení č. 05/17/01 – 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 Jaroslavu Hlavatou a Rudolfa Janíčka. Oba jmenovaní byli
jednohlasně schváleni.
Návrh usnesení č. 05/17/02 – Zastupitelstvo obce určuje za ověřovatele zápisu Hlavatou Jaroslavu a
Janíčka Rudolfa.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno
3) Hospodaření obce a zpráva o činnosti
Hospodaření obce k 22. 11. 2017 obdrželi zastupitelé e-mailem. Paní účetní prošla se zastupiteli podrobně
hospodaření a starosta a místostarosta podali bližší informace k realizovaným pracím. Bylo diskutováno o
nákladech na odpadové a vodní hospodářství. Činnosti obec dotuje. Zvyšují se náklady na opravy vodovodu.
Letos opravy cca 90 tis. Kč. Diskutováno, zda nepřistoupit ke zvýšení ceny vody (opravy šoupat budou
muset proběhnout i na dalších místech v obci). Účetní doporučuje z důvodu administrativních, přistoupit ke
zvýšení od dalšího zúčtovacího období (říjen 2018). Naposledy se cena vodného zvyšovala od roku 2009
z 10,- Kč na 12,- Kč. Obdobně diskutováno u odpadů. Ceny za služby budou předmětem diskuse v roce
2018.
Návrh usnesení č. 05/17/03 – Zastupitelstvo obce Dlouhé bere na vědomí zprávu o činnosti a
hospodaření obce k 22. 11. 2017.

4) Rozpočtové opatření č. 5
Paní účetní seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5. Rozpočtové opatření bylo schváleno.
K provedení závěrečného rozpočtového opatření pověřuje zastupitelstvo starostu obce.
Návrh usnesení č. 05/17/04 - Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 a pověřuje
starostu obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
5) Rozpočtové provizorium na rok 2018
Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo rozpočtové provizorium. Do doby chválení rozpočtu na rok 2018
bude obec hospodařit podle rozpočtu schváleného na rok 2017. Obec Dlouhé bude v době do schválení
rozpočtu obce hospodařit dle těchto pravidel rozpočtového provizoria tak, aby nedošlo k narušení plynulosti
hospodaření.
1/ Rozpočtové provizorium se stanoví ve výši schváleného rozpočtu předchozího roku a závazným
ukazatelem jsou paragrafy platné rozpočtové skladby
2/ Rozpočtové provizorium platí do doby schválení rozpočtu
3/ Během platnosti rozpočtového provizoria budou hrazeny výdaje:
- na již započaté investiční a smluvně podložené akce z minulého roku
- opakující se běžné výdaje na zajištění chodu obce a obecního úřadu
- povinnosti vyplývající z pracovně právních vztahů
- výdaje vyplývající z obecně závazných právních předpisů
- výdaje na opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku pouze v nezbytně nutném rozsahu a ve
výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí poškození zdraví, nebezpečí vzniku škody na majetku
4) Měsíční výdaje nesmí překročit jednu dvanáctinu rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok.
5) Příjmy budou tvořeny daňovými příjmy, nedaňovými příjmy (příjmy z nájmů) a dotacemi.
Účetní dále informovala zastupitele, že obec má platný rozpočtový výhled do roku 2020 (je zveřejněn),
v příštím roce bude potřeba zpracovat nový, nově se podle zákona sestavuje střednědobý výhled rozpočtu a
to zpravidla na 2 – 5 let následujících než je schvalován rozpočet. Změna je i v tom, že se návrh
střednědobého výhledu zveřejňuje 15 dnů před schválením v zastupitelstvu obce. Zastupitelé berou na
vědomí.
Návrh usnesení č. 05/17/05 – Zastupitelstvo obce schvaluje pravidla rozpočtové provizorium obce na
rok 2018 a jeho pravidla. Obec bude hospodařit dle rozpočtu roku 2017.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
6) Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2018
Starosta informoval, že od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., které ruší
zařízení č. 37/2003 a významně mění způsob odměňování členů zastupitelstev obcí.
Dle zaslané metodiky z Ministerstva vnitra je potřeba do konce roku projednat a schválit usnesení. Metodiku
obdrželi zastupitelé s pozvánkou. Významná změna je ve stanovení min. výše pro neuvolněného starostu, tj.
0,3 násobku odměny uvolněného starosty. V našem případě nemá starosta nižší odměnu než povoluje
nařízení. Starosta navrhuje, ponechat výši odměn, jak doposud. Jiný návrh nezazněl. Zastupitele
konstatovali, že i od roku 2018 bude funkce starosty a místostarosty funkcí neuvolněnou a odměny budou
ponechány ve stávající výši (viz návrh usnesení). Řadoví členové zastupitelstva a předsedové a členové
výborů nebudou odměňováni.
Účetní informovala, že by bylo ještě vhodné schválit, že zastupitelstvo obce souhlasí s uzavíráním
pracovněprávních vztahů mezi obcí a členem zastupitelstva na práce nesouvisející s výkonem funkce, např.
na manuální práce na dohodu o provedení práce. Zastupitele souhlasí a schvalují.
Dále projednali otázku vysílání členů zastupitelstva na pracovní cesty a schvalují, že členové zastupitelstva
mohou být vysílání na pracovní cesty, k těmto účelům mohou používat soukromé motorové vozidlo.
Pracovní cestu bude schvalovat starosta nebo místostarosta obce.
Účetní informovala, že od listopadu se zvyšovaly nařízením vlády i platy zaměstnanců o 10 %.
Návrh usnesení č. 05/17/06a) - Zastupitelstvo obce Dlouhé stanovuje s účinností od 1. 1. 2018 svým
neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- starosta: 12 500,- Kč,
- místostarosta: 7 100,-Kč
Zastupitelstvo obce Dlouhé rozhodlo, že jiné odměny (členům zastupitelstva, výborů) nebudou
vypláceny.

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení
do příslušné funkce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Návrh usnesení č. 05/17/06b) - Zastupitelstvo obce souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
obcí a jakýmkoli členem zastupitelstva obce na práce nesouvisející s výkonem funkce.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Návrh usnesení č. 05/17/06c) - Zastupitelstvo obce schvaluje, že členové zastupitelstva obce mohou být
vysílání na pracovní cesty a mohou používat soukromé motorové vozidlo.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
7) Schválení členů inventarizační komise
Jako každoročně je třeba stanovit členy inventarizační komise. Zastupitelstvo obce pověřuje provedením
inventarizace za rok 2017 Ing. Jiřího Cikryta (předseda) – není přítomen, ale souhlasil, Tulise Pavla,
Tulisovou Pavlínu, Hubla Jiřího a Bureš Luboš (členové).
Návrh usnesení č. 05/17/07 – Zastupitelstvo obce pověřuje provedením inventarizace za rok 2016 Ing.
Jiřího Cikryta (předseda inventarizační komise), Tulise Pavla, Tulisovou Pavlínu, Hubla Jiřího a
Bureše Luboše (členové).
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
8) Poplatek za odpad na rok 2018
Zastupitelé byli seznámeni s náklady na odpady za roky 2016 a 1 – 10/2017, viz hospodaření. Poplatek
v loňském roce stanoven na částku 330,- Kč. Po krátké diskusi, zda ponechat nebo zvýšit, navrhl
místostarosta ponechat na stávající částce. Zastupitelé souhlasili. Místostarosta navrhl dát do obecníku
dotazník, jestli by nebyl zájem o kompostéry v rámci dotace.
Návrh usnesení č. 05/17/08 – Zastupitelstvo obce schvaluje místní poplatek za odpady na rok 2018
ponechat ve stávající výši 330,- Kč na poplatníka.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
9) Smlouva s TS Bystřice nad Pernštejnem na rok 2018
Dle vyjádření TS Bystřice zůstanou pro rok 2018 ceny služeb na stejné výši jako v roce 2017. Zastupitelstvo
souhlasí pokračovat ve spolupráci s TS Bystřice a pověřuje starostu podpisem přílohy č. 9 smlouvy č.
10/2010.
Janíček Rudolf požádal, abychom upozornili svozovou firmu na poškozování popelnic, nad dnem je
protlačená. Měl novou a hned je rozbitá.
Návrh usnesení č. 05/17/9 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužit smlouvu s TS Bystřice nad
Pernštejnem na svoz komunálního odpadu na rok 2018.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
10) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu vodovodní přípojky
Starosta obce informoval, že 7. 12. 2017 proběhne kolaudační řízení na Stavební úpravy kravína K174 na
velkochov králíků, jehož součástí je i vodovodní přípojka, která byla budovaná v rámci stavebního povolení
pana Jana Karáska a na kterou byla uzavřená smlouva o spolupráci a veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu obce. Zastupitelům byl zaslán návrh smlouvy na převod vodovodu do majetku
obce – Smlouva o bezúplatném převodu, jak bylo dohodnuto a schváleno smlouvou o spolupráci při
vybudování vodovodní přípojky ze dne 1. 9. 2017 (čl. III). Bude se jednat o dar, ale musíme dořešit
investiční příspěvek (kolik zůstane v nákladech obce a kolik by měl uhradit ještě Jan Karásek za společné
výkopové práce – v jedné rýze položen vodovod i plyn). V rámci investičního příspěvku uhradila obec
celkem na zálohách 272 878,00 Kč. Spolu s návrhem smlouvy obdrželi zastupitelé vyčíslení jednotlivých
položek investičního příspěvku:
K diskusi je částka za společné výdaje - 89 580,00 Kč, tj. 88 330 (společné výkop. práce) + 4 250 (½ geodet.
Prací) – 2 500 (za projekt) – 500 územní souhlas (povolení). Po diskusi, kdy bylo diskutováno, jakou výši
společných výdajů přefakturovat panu Karáskovi za zemní práce spojené s položením plynu, byla
odsouhlasena částka 30 000,00 Kč, tj. 1/3 společných nákladů. Obec při stanovení zohlednila, že investor
musel vyřídit stavební povolení, vstupy na soukromé pozemky a že vyšel obci vstříc a projekt byl upraven
tak, aby obec v rámci jeho stavebního povolení mohla v budoucnu zaokruhovat obecní vodovod.

Jednohlasně schváleno. Zároveň schváleno konečné vyúčtování investiční dotace ve výši 242 878,- Kč, tj.
celkové výdaje na investiční příspěvek – podíl společných výdajů na položení plynu = 272 878 – 30 000
náhrada výdajů). Tato cena je i reprodukční pořizovací cenou vodovodní přípojky.
Návrh usnesení č. 05/17/10 - Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu
vodovodu na obec Dlouhé v předloženém znění s doplněním ocenění ve výši 242 878,00 Kč. Ocenění
odpovídá výdajům vynaloženým na pořízení, které se rovnají výši investičního příspěvku schváleného
převodci. Karásek uhradí 30 000,00 Kč jako náklady na společném výkopu pro vodu a plyn. Smlouva
bude uzavřena starostou obce po předložení kolaudačního souhlasu převodcem.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
11) Mikroregion Novoměstsko – rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, příspěvek na operační věž
pro urologický sál
Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtem na rok 2018 a střednědobým výhledem rozpočtu Mikroregionu
Novoměstsko na roky 2018 - 2020. Zastupitelé vzali na vědomí. Starosta informoval, že schůze
Mikroregionu proběhne 6.12.2017.
Přečtena byla žádost o příspěvek pro Nemocnici Nové Město na Moravě, p.o. na nákup operační věže pro
urologický sál. V žádosti byl uveden propočet pro jednotlivé obce, jedná se o 11,- Kč na obyvatele, pro naši
obec 2 937,00 Kč. Schválena částka 3000,00 Kč.
Návrh usnesení č. 05/17/11 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet Mikroregionu Novoměstsko
na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Novoměstsko na roky 2018 – 2020.
Zastupitelstvo zároveň schvaluje částku 3 000,00 Kč na nákup operační věže pro urologický sál
Nemocnice Nové Město na Moravě prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko v roce 2018.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
12) Různé
a) Roman Petera – dotaz na vstupní dveře k Pávkom, zda se řešily – místostarosta sdělil, že se poptávali
plastové na jaře, když se dělala bývalá škola, ale dvojkřídlé plastové 90 + fix neumí (malý stavební otvor).
Starosta sdělil, že současné dveře jsou protipožární z roku 1996, navrhuje udělat lištu a dole dát kartáč
(nejlevnější řešení). Odsouhlaseno udělat, ještě natřít první dveře a druhé vyspravit.
Návrh usnesení č. 05/17/12a) – Zastupitelé rozhodli opravit vstupní dveře do kulturního domu (lišta,
kartáč), první dveře natřít a druhé vyspravit.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
b) Účetní informovala, že 2.12.2017 pojedou děti na lední revue do Brna na Popelku na Ledě. Pro příští rok
plánuje zájezd pro dospělé na Muzikál Mýdlový Princ. Pozvala všechny na 3.12.2017 na rozsvícení
vánočního stromu na návsi.
Usnesení č. 05/17/12b) – Zastupitelé berou na vědomí informaci ohledně zájezdů dětí a dospělých.
c) Místostarosta informoval, že nechal zkušebně očalounit původní židle z hospody, konstrukčně jsou dobré,
vypadají dobře, dotaz, zda očalounit i zbývající, je jich asi 20 ks, přečalounění jedné stálo 400,00 Kč –
odsouhlaseno
Usnesení č. 5/17/12c) – Zastupitelstvo obce souhlasí s novým očalouněním původních židlí v hospodě
d) Místostarosta se dotázal, co v příštím roce realizovat za podpory dotace z POV – domluveno pokračovat
ve škole - fasáda školy a terénní úpravy u školy – bezbariérový vstup. Krejsek Jan – bylo by vhodné
zabezpečit i budovu bývalé školy, zvlášť místnosti a zvlášť dílnu. Pokud bude možnost dotace, bude řešeno
v příštím roce.
Usnesení č. 5/17/12d) – Zastupitelstvo obce souhlasí pro rok 2018 realizovat z POV novou fasádu
bývalé školy, případně terénní úpravy u školy.
e) Jan Krejsek se dotázal, co se plánuje s rybníkem Halířem, jaká je doba udržitelnosti, zda ho také
nepronajmout. Starosta – původně se plánovalo s Halířem ke koupání, zatím by ponechal ve správě obce.
Dále připomněl pan Krejsek na potřebu zhotovení struh kolem cesty Na Šebílce. Starosta sdělil, že se mělo
dělat už na podzim, ale nestihlo se to, bude se dělat na jaře. Krejsek – potřeba do jara vykácet keře,
propustek tam udělat větší, aby to bylo na jaro nachystané. Starosta sdělil, že na jaře se současně upraví
prostor U pískovny, naveze se chybějící hlína, osází se. Krejsek – je potřeba tam nechat prostor pro
parkování. Starosta – bude ponechán.
f) Místostarosta informoval, že se lidé ptají na pronájem kulturního domu na různé oslavy, akce. Zda
půjčovat, nebo ne. Po krátké diskusi odsouhlaseno, nepůjčovat, půjčit pouze pro místní občany a spolky pro
pořádání nekomerčních akcí s tím, že bude uklizeno.

Usnesení č. 5/17/12f) – Zastupitelstvo obce neschvaluje půjčovat sál kulturního domu s příslušenstvím
s výjimkou pro místní občany a spolky pro pořádání nekomerčních akcí, kdy bude možné krátkodobě
sál vypůjčit.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno
h) Janíček Rudolf se dotázal, jak dopadla žádost o větrolam. Informace podal místostarosta, již podruhé
žádost neprošla. Z Agentury ochrany přírody byli na místě, podívat se, měli připomínky. Firma
zpracovávající žádost o dotaci vše řešila na poslední chvíli. Za zpracování žádosti se nic neplatilo. Starosta
sdělil, že zítra by měl přijet pan Beneš, se kterým jsme dělali Podvesnice, zkusí se ho zeptat. Budou probírat
i možné řešení dotace na přehrážky. Janíček Rudolf – zase se oře až do cesty. Val u cesty do Branišova už
začali rozorávat. Starosta informoval, že o tom ví, byl zde pracovník z Pozemkového fondu, mají přístroj na
zaměřování hranic, který pak zanese do mapy a je vidět, jak moc je oráno do obecního.
12) Závěr
Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání ukončil ve 21.00 hod.
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 12. 2017
Zapsal: Tulisová Pavlína

….…………………….

Ověřovatelé zápisu:

………………………….

Hlavatá Jaroslava
Janíček Rudolf

Tulis Pavel, starosta………………………….

………………………….

