Zápis z XXV. zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 17. 3. 2014 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

Luboš Krátký, Mgr. Robert Srbecký, Jana Bártů, Miroslav Fišer,
Martina Krčálová, František Novák, Oldřich Svoboda

Omluveni:

---

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:00 hod.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomná nadpoloviční většina všech
zvolených členů zastupitelstva obce a toto zasedání je usnášeníschopné.
2) Zapisovatelem byl určen Robert Srbecký, za ověřovatele zápisu byli navrženi Martina
Krčálová a Miroslav Fišer.
Usnesení 2/XXV/17.3.2014:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zapisovatelem zápisu o průběhu XXV.
zasedání ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 17. 3. 2014, Mgr. Roberta Srbeckého a
ověřovateli zápisu Martinu Krčálovou a Miroslava Fišera.
Hlasování:

pro 7

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 3/XXV/17.3.2014:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXV. zasedání ZO,
konaného dne 17. 3. 2014

1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení ze XXIV. zasedání ZO
5. Krizový štáb obce - proškolení členů
6. Rozpočet obce na rok 2014

7. Příprava na realizaci stavby vodovodu
8. Zhodnocení provozování poštovních služeb obcí za r. 2013
9. Informace o zamýšlených podnikatelských aktivitách v obci
10. Diskuze
11. Závěr
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XXIV. zasedání ZO, konaného
dne 3. 2. 2014. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
5) Starosta obce seznámil ZO, které zároveň plní úkoly krizového štábu obce, se
systémem činností za krizové situace, informačních zdrojích pro získání dalších
znalostí a další problematikou obce v krizových situacích - zejména se systémem
varování, prostory určenými k evakuaci obyvatel a návštěvníků obce, opatření
k nouzovému přežití obyvatelstva, zajištění veřejného pořádku, způsobem
financování krizových situací a činnostmi jednotlivých složek IZS. Závěr školení byl
ukončený všeobecnou diskuzí k této problematice.
6) Předseda finančního výboru Oldřich Svoboda přednesl návrh rozpočtu obce na rok
2014. Vzhledem ke skutečnosti, že návrh rozpočtu byl předjednaný na
předcházejícím zasedání ZO a návrh rozpočtu byl zveřejněný na úřední desce
obecního úřadu v době od 28. 2. 2014 do dnešního dne, nebyly k rozpočtu
vzneseny zásadní připomínky. Rozpočet byl schválený jako vyrovnaný ve výši 6.404.
tis. Kč.
Usnesení 6/XXV/17.3.2014:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje rozpočet obce Dlouhá Brtnice na rok
2014.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

7) Zastupitelstvo obce projednalo přípravné práce související s realizací stavby
vodovodu (pokládka rozvodu potrubí na území obce, zařízení na zvýšení kvality pitné
vody zajišťující především snížení hladiny železa a manganu a napojení vrtu DB 4).
Bylo vyzváno 5 stavebních firem, aby podaly nabídky na realizaci stavby. Hodnotící
komise složená z členů zastupitelstva obce provede otevření a zhodnocení
doručených nabídek dne 27. 3. 2014 v 19:00 hodin v prostorách OÚ.
8) Starosta obce seznámil ZO s hospodářskými výsledky provozování poštovních služeb
obcí za rok 2013. Konstatoval především navýšení měsíčního počtu evidovaných
poštovních zásilek o cca 29%. Bylo provedeno i shrnutí výsledků (964 hlasů)
anonymní internetové ankety na www stránkách obce, zaměřené na hodnocení
kvality provozu poštovních služeb, ze kterých vyplývá kladné hodnocení daných

služeb respondenty ankety.
V rámci diskuze se všichni členové zastupitelstva obce shodli na kladném hodnocení
poštovních služeb.
9) ZO bere na vědomí zamýšlené podnikatelské aktivity v obci. V prostorách bývalé
kartonážky na okraji obce směrem na Hladov se připravuje zprovoznění prodejního
skladu pelet a dřevěných briket a společnost AGRO družstvo Stonařov uvažuje v
areálu bývalého zemědělského družstva v naší obci zřídit kompostárnu.

10) - - 11) Příští zasedání ZO se bude konat v pondělí 5. května 2014 v 19:30 hod. Vzhledem ke
skutečnosti, že byly projednané všechny body programu, bylo zasedání ZO ve 20:35
hod. ukončeno.
Usnesení 11/XXV/17.3.2014:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na pondělí
hod. Zasedání se bude konat v prostorách obecního úřadu. Program zasedání je
pověřený sestavit starosta obce podle aktuální potřeby.
Hlasování:

pro 7

proti 0

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………

Starosta obce:

…................................

zdržel se 0

