Usnesení z XXIII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 2. 12. 2013
__________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ve smyslu ustanovení § 84 a násl. zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění :
1) Schvaluje
















Změny rozpočtu obce na r. 2013, které jsou uvedeny v příloze k dnešnímu usnesení ze zasedání ZO
Rozpočtové provizorium obce na r. 2014. Starosta obce je oprávněný, do doby schválení rozpočtu obce
na r. 2014, provádět potřebné příjmy a výdaje obce, s výjimkou akcí investičního charakteru, jejichž
realizace nebyla dosud zastupitelstvo obce schválená.
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za r. 2012 a dále stanovuje pro
další období cenu vodného na 17,- Kč/m3 a stočného na 4,- Kč/m3. K uvedeným cenám bude připočteno
DPH. Tyto ceny budou účtovány od data provedení ročních odečtů vodoměrů v r. 2013.
Stanovení zvláštního způsobu určení platového tarifu dle § 6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, zaměstnanci obce v trvalém
pracovním poměru na pozici hasič a pracovník správy a údržby obecního majetku. Tento pracovník, s
ohledem na rozsah pracovních činností a jejich odbornou náročnost, bude zařazený minimálně do
platového stupně č. 8 příslušné platové třídy, dle přílohy č. 1 uvedeného nařízení vlády.
Vzájemné vypořádání skutečně užívaných pozemků u nemovitosti čp. 76, v k.ú. Dlouhá Brtnice, mezi
vlastníky této nemovitosti a obcí Dlouhá Brtnice. Vypořádání bude realizované na základě GPL č. 2283583/2013, vypracovaného společností Geoding, spol. s r.o., Praha. Na základě tohoto GPL obec smění s
manželi Markovými, bytem Dlouhá Brtnice čp. 76, pozemky ve svém vlastnictví, označené jako díl "a",
"b" a dále pozemky p.č. 55/1 a p.č. 1445/77 o celkové výměře 91 m2, za pozemky manželů Markových
označené jako díly "c" a "f" o celkové výměře 11 m2. Záměr směnit předmětné pozemky byl zveřejněný
na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době od 13.11.2013 do 2.12.2013. Pozemky budou
směněny bez dalšího vzájemného vyrovnání. Veškeré náklady na směnu pozemků ponesou manželé
Markovi. Ke dni podpisu příslušné Směnné smlouvy uzavřou manželé Markovi s obcí Dlouhá Brtnice
Smlouvu o budoucí smlouvě o věcném břemeni, ve které bude zakotveno bezúplatné a časově neomezené
právo obce Dlouhá Brtnice ukládat do pozemku předzahrádky (dle předmětného GPL jako část dílu "b" v
prostoru před štítem RD) zemní vedení inženýrských sítí. Touto smlouvou budou vázáni i případní další
vlastnící a uživatelé tohoto pozemku.
Prodej pozemku ve vlastnictví obce Dlouhá Brtnice p.č. 1895/40 o výměře 46 m2 v k.ú. Dlouhá Brtnice,
odděleného z pozemku p.č. 1895/1 GPL č. 233-74/2013, vypracovaným Geodézií Štekl, s.r.o., Jihlava,
manželům Pavlovi a Renatě Kaďůrkovým, bytem Dlouhá Brtnice čp. 52. Jedná se o pozemek, který se
nachází uvnitř oplocení nemovitosti čp. 52 a který nabyvatelé již užívají. Prodej se uskuteční za cenu 50,Kč/m2 a veškeré náklady na převod nemovitosti ponesou nabyvatelé. Záměr odprodat tento pozemek byl
zveřejněný na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice od 13.11.2013 do 2.12.2013.
Smlouvu č. EKO-JMP/Dlouhá Brtnice/P265/09/13/P o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti
JMP Net, s.r.o., Brno, na pozemku p.č. 1895/1, v k.ú. Dlouhá Brtnice a vlastnictví obce Dlouhá Brtnice,
z důvodu vlastnického práva společnosti JMP Net k přípojce zemního plynu délky 5,65 m k nemovitosti
čp. 160 manželů Dohnalových umístěné v tomto pozemku.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,
na pozemcích p.č. 1856/2 a p.č. 43/4 v k.ú. Dlouhá Brtnice a vlastnictví obce Dlouhá Brtnice, z důvodu
připravovaného rozšíření vzdušného vedení NN pro odběrné místo na hřbitově.











Dohodu o ukončení účinnosti Dohody o úhradě nákladů spojených s užíváním prostor KD Dl. Brtnice 57
s Českou poštou, s.p., Praha
Dohodu o ukončení účinnosti Dohody o užívání KD Dl. Brtnice 57, ze dne 12.7.1973, se společností
Česká pošta, s.p. a společností Telefónica Czech Republic, a.s.. Na základě této Dohody končí bez
náhrady užívací právo České pošty, s.p., k prostorám v objektu. Užívací právo pro Telefónicu CR
zůstává zachováno beze změny.
Dar ve výši 3.000,- Kč ZO Svazu postižených civilizačními chorobami ve Stonařově, jejíž členy jsou
také někteří občané naší obce. Tento dar bude organizaci počínaje rokem 2014 poskytovaný každoročně,
a obec ho bude poukazovat ZO SPCCH bezhotovostně na účet této organizace č. 227810411/0300, vždy
v první polovině příslušného kalendářního roku, pokud nebude dohodnuto jinak. Obec Dl. Brtnice
zároveň poskytne této organizaci zdarma sál v KD v Dl. Brtnici, pokud tato organizace o jeho zapůjčení
projeví zájem.
Nabytí pozemku p.č. 1445/8, v k.ú. Dlouhá Brtnice, do vlastnictví obce Dlouhá Brtnice, od jeho
stávajícího vlastníka, kterým je Česká republika , Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Usnesení z XXIII. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 2. 12. 2013

2) Bere na vědomí :




Informaci o zaměstnání pana Davida Brunnera, bytem Dlouhá Btnice čp. 25, od 1.1.2014, jako
pracovníka obce v trvalém pracovním poměru na pozici hasič a správce a údržbář obecního majetku.
Vyhodnocení aukce energií pořádaných společností E-centre, za odběrná místa obce a informaci o
předpokládané celkové roční úspoře obce ze dodávku elektřiny a plynu ve výši cca 72.000,- Kč

3) Ukládá :


Starostovi obce, svolat příští zasedání ZO na pondělí 3. února 2014 v 19:30 hod. Program zasedání je
pověřený sestavit starosta obce dle aktuální potřeby. Zasedání se bude konat v prostorách OÚ.

Luboš K r á t k ý
starosta obce

vyvěšeno na úřední desce dne :
sejmuto z úřední desky dne :

Martina K r č á l o v á
členka zastupitelstva obce

