Zápis z XV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 2. 11. 2016 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

6 - Luboš Krátký, Miroslav Fišer, František Novák, Oldřich Svoboda, Jana Bártů, Martina
Krčálová

Omluveni:

1 - Pavel Nováček

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:05 hod., konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, je přítomná nadpoloviční většina všech zvolených členů
zastupitelstva obce a toto zasedání je usnášeníschopné.

2) Zapisovatelem byl navržený Luboš Krátký a ověřovateli zápisu byly navrženy Jana Bártů a
Martina Krčálová, ZO tyto návrhy schválilo.
Usnesení č. 2/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Janu Bártů a
Martinu Krčálovou ověřovatelkami Zápisu o průběhu XV. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 2. 11. 2016.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

3) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání a vyzval k podání
návrhů na doplnění nebo změnu programu. Pozměňovací návrhy nebyly předneseny a následně
byl navržený program schválený.
Usnesení č. 3/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XV. zasedání ZO, konaného
dne 2. 11. 2016:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XIV. zasedání ZO
5. Znalecký posudek na slepičárnu v Agro
6. Změny rozpočtu obce na r. 2016
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7. Žádost rodičů dětí o zavedení „školkovného“ v MŠ
8. Oprava kanalizace podél silnice na Brtničku
9. Rozpočtový výhled na období 5 roků a pověření starosty provádět rozpočtová opatření
10. Vyhláška o nočním klidu
11. Vyúčtování položek vodného a stočného za uplynulá rok
12. Diskuze
13. Závěr

Hlasování:

pro 6

zdržel se 0

proti 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu ze XIV. Zasedání ZO, konaného dne 5. 9.
2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Starosta obce seznámil ZO se znaleckým posudkem na ocenění bývalé slepičárny v areálu
zemědělského družstva, kterou obec zvažuje zakoupit jako sklad. ZO vzalo posudek na
vědomí. K bodu nebylo přijato žádné usnesení.

6)

ZO projednalo změny rozpočtu obce, které po projednání ve finančním výboru přednesl
starosta. Po seznámení s jednotlivými položkami ZO dokument schválilo.
Usnesení č. 6/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje změny rozpočtu obce na r. 2016, které jsou
uvedeny v Příloze č. 1 tohoto zápisu.

7) Starosta obce seznám ZO s textem dopisu rodičů dětí docházejících do mateřské školy
s žádostí o změnu způsobu financování tohoto zařízení a zavedení „ školkovného“, které by si
rodiče po jeho uhrazení odečetli z daní. MŠ by si tak pomohla k vyšším finančním prostředkům,
rodiče by to nic nestálo, naopak by jim ubyly starosti s pořádáním jiných aktivit (plesů), z jejichž
výnosů byly dosud pokrývány náklady na pobyt děti v tomto zařízení. Zároveň ZO informoval o
skutečnosti, že následně na schůzce rodičů tyto informoval o způsobu financování školských
zařízení a o účelu, ke kterému jsou určené prostředky z jednotlivých zdrojů financování MŠ
(stát, obec, rodiče), protože z textu dopisu vyplývá, že rodiče se v této problematice příliš
neorientují. Zároveň uvedl, že upozornil všechny rodiče na skutečnost, že odpočet školkovného
z daní si mohou uplatnit pouze ti, kterým vznikne daňová povinnost, ale převážná většina rodičů
si tyto prostředky ve skutečnosti odečíst nebude moci, protože rodiče nezletilých dětí, kteří
pobírají sociální dávky (mateřská apod.) nebo nemají nadprůměrný příjem, mají v našem státě
daňovou povinnost nízkou, nebo žádnou a tudíž si případné školkovné nebudou mít z čeho
odečíst. Následně ZO zformulovalo usnesení, s jehož zněním budou rodiče a veřejnost
seznámeny prostřednictvím obecní tabule a na vývěsce v mateřské škole.
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Usnesení č. 7/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bude i nadále poskytovat příspěvkové organizaci Základní
škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů
(energie, služby, opravy a udržování, inventář apod.) v takové výši, aby toto školské zařízení
nebylo nucené uvedené náklady dofinancovávat prostřednictvím školkovného. Pokud však
rodiče na zavedení školkovného trvají, nebo nastanou jiné okolnosti (např. snížení počtu dětí),
nemá ZO námitky, aby škola tuto platbu zavedla a snížila tak svoji finančí závislost na rozpočtu
obce. Je však potřeba konstatovat, že očekávání rodičů, že si školkovné odečtou ze svých daní
z příjmů, tudíž to nezatíží jejich rodinné rozpočty, není příliš reálné. Málokterý rodič nezletilých
dětí v našem regionu bude pravděpodobně mít tak vysoký příjem, aby si ze svých daní mohl
školkovné odečíst. Z obecního rozpočtu obec v žádném případě nebude hradit spotřební
náklady přímo související s pobytem dětí v mateřská škole (zubní pasty, kapesníčky, pitný
režim, spotřební material pro aktivity dětí, kulturní akce apod.). Tyto náklady zůstanou v režii
rodičů dětí, protože i kdyby jejich dítě nebylo v mateřská škole, museli by rodiče obdobné
náklady na své dítě vynaložit a na tyto potřeby dětí take čerpají daňové bonusy (přídavky). Je
na kolektivním rozhodnutí rodičů, jakým způsobem pokrytí těchto nákladů pro své děti v
mateřské škole zajistí. Zastupitelstvo obce zároveň vyslovuje politování nad aktuálním postojem
rodičů a omlouvá se obyvatelům naší obce, že s příchodem současné generace maminek a
tatínků dochází k útlumu tradičních kulturních aktivit pořádaných pod záštitou mateřské školy.
Aktivní přístup rodičů k obci a tomuto zařízení však nelze v žádném případě vynucovat a je na
svobodném rozhodnutí těchto rodičů, jakým způsobem naváží na tradice zavedené
předcházejícími generacemi a také v jakém stavu a s jakým rozsahem společenských,
kulturních a sportovních aktivit za několik roků předají tuto obec generaci svých dětí.
Hlasování:

pro 6

zdržel se 0

proti 0

8) Starosta obce seznámil ZO s nabídkami na dodávku opravy kanalizace k bytovým domům čp.
60 a 61 – viz usnesení z minulého zasedání č. 8/XIV/5.9.2016. Konstatoval, že ze tří
oslovených společností podala nejnižší nabídku společnost IPOS PS s.r.o. a předložil ZO
k projednání Návrh smlouvy o dílo č. 371/2016, který společnost obci nabídla. Zastupitelstvo
uzavření této smlouvy odsouhlasilo.
Usnesení č. 8/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 371/2016 se
společnosti IPOS PS s.r.o., Hruškové Dvory 6, Jihlava, na opravu kanalizačního řadu “B” obecní
kanalizace, v rozsahu od kulturního domu k bytovému domu čp. 61, včetně napojení stávajících
kanalizačních příppojek, za celkovou cenu 581.003,30 Kč, bez DPH.
Hlasování:

pro 6

zdržel se 0

proti 0

9) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce ke schválení rozpočtový výhled na období let 2017
až 2021. Rozpočtový výhled musí mít každá obec zpracovaný na základě zákona o
rozpočtových pravidlech. Zároveň předložil ZO návrh na změnu zplnomocnění starosty obce
k provádění rozpočtových změn a to z toho důvodu, že stávající zmocnění, které ZO přijalo v r.
2012, je již nevyhovující. Zastupitelstvo obce následně schválilo rozpočtový výhled obce na r.
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2017 až 2021 a nový rozsah zplnomocnění starosty obce provádět rozpočtové změny před
projednáním v zastupitelstvu obce.
Usnesení č. 9/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje rozpočtový výhled obce na období let 2017 až
2021. Dále zastupitelstvo obce schvaluje zplnomocnění starosty obce k provádění rozpočtových
změn v rozpočtu obce Dlouhá Brtnice před jejich projednáním na zasedání ZO. Na příjmové
stránce rozpočtu je starosta obce nadále oprávněný provádět rozpočtové změny bez omezení a
na výdajové straně rozpočtu obce je starosta oprávněnmý provádět takové změny, kdy jejich
výše u jednotlivých paragrafů funkčního členění rozpočtu nepřesdáhne 500 tisíc korun. Zároveň
ZO ruší zplnomocnění starosty obce k provádění rozpočtových změn schválené na XII.
zasedání ZO, konaném dne 14. 5. 2012.
Hlasování:

pro 6

zdržel se 0

proti 0

10) Starosta obce seznámil ZO s problematikou nočního klidu a s novelou zákona o přestupcích.
Z příslušných ustanovení vyplývá, že zákonem daná doba nočního klidu je od 22. večerní do 6.
hodiny ranní a případné výjimky z tohoto zákona může obec na svém území stanovit pouze
obecně závaznou vyhláškou. Zastupitelstvo obce vzhledem k akcím, které jsou v obci pořádány
a které zasahují také do doby nočního klidu pověřilo starostu obce, aby příslušnou vyhlášku o
nočním klidu připravil k projednání na ZO.
Usnesení č. 10/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice pověřuje starostu obce přípravou obecně závazné vyhlášky
o nočním klidu v obci.
Hlasování:

pro 6

zdržel se 0

proti 0

11) Starosta obce seznámil ZO z celkovým vyúčtováním všech položek výpočtu ceny pro vodné a
stočné podle cenových předpisů za rok 2015. Podrobně rozebral jednotlivé položky vyúčtování a
seznámil ZO s údaji, které obsahují. Zastupitelstvo obce následně vyúčtování schválilo a
stanovilo cenu vodného pro další období ve výši 22,00 Kč/m3 a cenu stočného pro další období
ve výši 4,00 Kč/m3. Tyto ceny budou účtovány ode dne provedení ročních odečtů vodoměrů v r.
2016. K uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši.
Usnesení č. 11/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny
podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 a stanovuje pro další období cenu
vodného ve výši 22,00 Kč/m3 a cenu stočného ve výši 4,00 Kč/m3. K těmto cenám bude
připočtena daň z přidané hodnoty a budou účtovány ode dne ročních odečtů vodoměrů v r.
2016.

12) V rámci diskuze oznámil starosta obce, že již nebude do zastupitelstva obce na další volební
období kandidovat. Současné volební období končí na podzim roku 2018. Po ukončením tohoto
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volebního období starosta již nebude do zastupitelstva obce kandidovat a s veřejnými aktivitami
skončí. Svůj postoj zdůvodnil tím, že na obecním úřadě pracuje již 26 roků, z toho jako starosta
šesté volební období v řadě. Svou práci pro obec za tyto roky odvedl a je načase, aby se řízení
obce ujmula další generace, která bude aktivnější, činorodější a posune obec zase dál. Zároveň
konstatoval, je ochotný svoje zkušenosti a znalosti svému nástupci předat, ale nikoliv jako
starosta obce. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí.

13) Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 14. prosince 2016 v 19:00 hod. Program zasedání
je pověřený sestavit starosta obce podle aktuální potřeby. Vzhledem ke skutečnosti, že byly
projednány všechny body programu, starosta obce zasedání ZO ve 21:35 hod. ukončil.
Usnesení č. 13/XV/2.11.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na středu 14.
prosince 2016 v 19:00 hod. Zasedání se bude konat v prostorách obecního úřadu. Program
zasedání je pověřený sestavit starosta obce podle aktuální potřeby.
Hlasování:

pro 6

zdržel se 0

proti 0

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………
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