Zápis z XXIV. zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 3. 2. 2014 na OÚ Dlouhá Brtnice
________________________________________________________________
Přítomni:
Luboš Krátký, Mgr. Robert Srbecký, Oldřich Svoboda, Jana Bártů,
František Novák, Martina Krčálová, Miroslav Fišer
Omluveni:

---

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:35 hod.
Konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomná nadpoloviční většina všech
zvolených členů zastupitelstva obce a toto zasedání je usnášeníschopné.
2) Zapisovatelem byl určený starosta obce, za ověřovatele zápisu byli navrženi Mgr. Robert
Srbecký a Jana Bártů.
Usnesení č. 2/XXIV/3.2.2014 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu XXIV.
zasedání ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 3.2.2014, Mgr. Roberta Srbeckého a Janu Bártů
a za zapisovatele zápisu starostu Luboše Krátkého.
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 č. 3/XXIV/3.2.2014 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXIV. Zasedání ZO,
konaného dne 3.2.2014 :
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola usnesení ze XXIII. zasedání ZO
5. Změny rozpočtu obce na r. 2013
6. Směna pozemků s paní Berkovou, Dl. Brtnice čp. 45

7. Dotace z programu Kraje Vysočina POVV 2014
8. Příprava rozpočtu obce na r. 2014
9. Diskuze
10. Závěr
Hlasování : pro 7 - proti 0 - zdržel se 0

4) ZO zkontrolovalo usnesení ze XXIII. zasedání ZO. Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Starosta obce konstatoval, že vzhledem ke změně způsobu vedení zápisů a usnesení ze
zasedání ZO bude na dalších zasedáních tento bod nahrazen bodem, ve kterém se budou
moci zastupitelé vyjádřit k celému zápisu z předcházejícího zasedání.

5) Starosta obce seznámil ZO s návrhem změn rozpočtu obce na rok 2013. Změny rozpočtu
byly schváleny.
Usnesení č. 5/XXIV/3.2.2014 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje změny rozpočtu obce na rok 2013. Změny
budou uvedeny v příloze zápisu z dnešního zasedání.
Hlasování : pro 7 - proti 0 - zdržel se 0

6) Starosta obce seznámil ZO s geometrickým plánem na zaměření skutečně užívaných
hranic pozemků u čp. 45 a zahrady p.č. 247 v k.ú. Dlouhá Brtnice. Na základě tohoto
GPL navrhuje směnit části pozemků historicky vzájemně užívaných druhou stranou.
Záměr na směnu pozemků byl zveřejněný na úřední desce od 17.1.2014 do 3.2.2014.
Usnesení č. 6/XXIV/3.2.2014 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje směnu pozemků v k.ú. Dlouhá Brtnice,
označených GPL č. 238-161/2013 jako díly „b1“ a „b2“, které byly oddělené z pozemku p.č.
1896 ve vlastnictví obce Dl. Brtnice, za pozemky díl „d“ oddělený z pozemku p.č. 247 a díl
„c“, oddělený z pozemku p.č. 242 , oba ve vlastnictví paní Margity Berkové, bytem Dl.
Brtnice 45. Směna se uskuteční bez další vzájemné kompenzace a veškeré náklady na směnu
pozemků ponese obec Dlouhá Brtnice. Záměr směnit předmětné pozemky byl zveřejněný na
úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice od 17.1.2014 do 3.2.2014.

Hlasování :

pro 7 - proti 0 - zdržel se 0

7) Starosta obce seznámil ZO s výzvou na podávání žádostí na dotaci z Programu obnovy
venkova Vysočiny Kraje Vysočina. ZO podpořilo podání žádost na opravu místní
komunikace č. 11c od č.p. 79 k č.p. 154. Zároveň schválilo nabídku firmy STRABAG na
realizaci této opravy.
Usnesení č. 7/XXIV/3.2.2014 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje žádost o dotaci z POVV Kraje Vysočina pro rok
2014 na opravu místní komunikace č. 11c a realizaci této opravy firmou STRABAG a.s. za
cenu 199.636,21Kč bez DPH.
Hlasování :

pro 7 - proti 0 - zdržel se 0

8) Předseda finančního výboru Oldřich Svoboda přednesl informaci o přípravě rozpočtu
obce na rok 2014 a výdajích na opravy a udržování majetku obce a investiční akce, které
by měl rozpočet zahrnovat. ZO prodiskutovalo věcné záměry rozpočtu a pověřilo
předsedu finančního výboru a starostu obce jeho dopracováním a předložením ke
schválení na příštím zasedání ZO.
Usnesení č. 8/XXIV/3.2.2014 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice pověřuje finanční výbor a starostu obce dopracováním
návrhu rozpočtu obce na rok 2014 a předložením tohoto návrhu ke schválení na příštím
zasedání ZO.
Hlasování : pro 7 - proti 0 - zdržel se 0

9) V rámci diskuze informoval starosta obce o propadnutí studny na hřbitově, kterou bude
nutné v jarních měsících opravit a dále byl prodiskutovaný únik vody z obecního
vodovodu. Dále starosta obce seznámil přítomné s poděkováním ZO SPCCH Stonařov,
za schválený příspěvek na činnost. Pan Svoboda přednesl požadavek uživatelů
sportovního hřiště za hotýlkem na vybetonování nezpevněné plochy hřiště, které by tak
získalo větší užitnou hodnotu. V následné diskuzi se zastupitelé přiklonili k názoru ještě
nezávazně prodiskutovat tuto záležitost s některým odborníkem, protože panují obavy z
problémů s vysokou hladinou spodní vody v této lokalitě. K problematice se ZO vrátí na
některém z příštích zasedání.

10) Příští zasedání ZO se bude konat v pondělí 17. března 2014 v 19:00 hod. Vzhledem ke
skutečnosti, že byly projednané všechny body programu, bylo zasedání ZO ve 21:10 hod.
ukončeno.
Usnesení č. 10/XXIV/3.2.2014 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na pondělí 17. 3.
2014 v 19:00 hod. Zasedání se bude konat v prostorách obecního úřadu. Na program
zasedání bude zařazeno schválení rozpočtu obce na r. 2014. Další program zasedání je
pověřený sestavit starosta obce podle aktuální potřeby.
Hlasování : pro 7 - proti 0 - zdržel se 0

Zapsal :

…................................

Ověřil :

…...........................................................

Starosta obce :

…...........................................

