Zápis z XVI. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 14. 12. 2016 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

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

Omluveni:

2 - Pavel Nováček, Jana Bártů

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 byli navrženi
Oldřich Svoboda a Miroslav Fišer, ZO tyto návrhy schválilo.
Usnesení č. 2/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Oldřicha Svobodu a Miroslava Fišera ověřovateli Zápisu o průběhu XVI. zasedání
ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 14. 12. 2016.
Hlasování:

pro 5

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/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XVI. zasedání
ZO, konaného dne 14. 12. 2016:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XV. zasedání ZO
5. Rozpočtové provizorium na r. 2017
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6. Změny rozpočtu obce na r. 2016
7. ZŠ – inspekční zpráva ČŠI
8. ZŠ – zřízení školské rady
9. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odstraňování TKO
11. Nabídka na odkoupení pozemků u STK
12. Diskuze
13. Závěr

Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XV. Zasedání ZO,
konaného dne 2. 11. 2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5)

Vzhledem ke skutečnosti, že obec v r. 2016 neschválí rozpočet na r. 2017,
navrhl starosta obce zastupitelstvu schválit do doby přijetí řádného rozpočtu
rozpočtové provizorium pro rok 2017, aby bylo možné provádět potřebné příjmy a
výdaje obce. Následně zastupitelstvo obce rozpočtové provizorium schválilo.
Usnesení č. 5/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje rozpočtové provizorium obce na r.
2016. Starosta obce je oprávněný, do doby schválení rozpočtu obce na r. 2016,
provádět potřebné příjmy a výdaje obce, s výjimkou akcí a nákupů investičního
charakteru, jejichž realizace nebyla dosud zastupitelstvem obce schválená.

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/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje změny rozpočtu obce na r. 2016,
které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto zápisu.
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7) Starosta obce seznám ZO s textem Inspekční zprávy a Protokolu o kontrole
dodržování právních předpisů v obcí zřizované organizaci Základní škola a
mateřská škola Dlouhá Brtnice, které obci poskytla Česká školní inspekce, která
provedla inspekční činnost v tomto zařízení ve dnech 14. až 16. října 2016.
Konstatoval, že ČŠI naznala, že největším problémem v organizaci je velký počet
dětí v MŠ a absence školské rady. Další nedostatky jsou převážně
administrativního charakteru a jejich odstranění bylo z části provedeno již během
inspekce a z části bude realizováno v následném období. Od poslední inspekce
došlo ke zlepšení materiálních i personálních podmínek v zařízení a pozitivně
byla hodnocená úroveň vzdělávání dětí a činnost pedagogických i
nepedagogických zaměstnanců. Dále ČŠI upozornila na prostorové omezení a
nedostatky školských budov vyplývající z jejich stáří. ZO vzalo zprávu ČŠI na
vědomí a odsouhlasilo snížení počtu dětí v MŠ ze stávajících 23 na 16 a to i s
ohledem na postoj rodičů dětí v MŠ a jejich požadavku na zvýšení úrovně MŠ a
zavedení školkovného. Zároveň ZO rozhodlo, že se na některém z příštích
zasedání bude zabývat problematikou školských budov.

Usnesení č. 7/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí zprávy České školní
inspekce z inspekční činnosti ze dne 14. až 16. října 2016 v Základní škole a
mateřské škole v naší obci. Zároveň schvaluje snížení počtu dětí navštěvujících
mateřskou školu ze současných 23 na 16 dětí a to tak, že do snížení počtu dětí
na uvedený stav nebudou do zařízení žádné další děti zapisovány. Dále pověřuje
starostu obce projednáním problematiky školských budov s ředitelkou Základní a
mateřská školy a předložení návrhu na řešení této problematiky na některém
příštím zasedání zastupitestva.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

8) Starosta obce informoval ZO, že podle školského zákona má zřizovatel školských
zařízení ze zákona zřídit u těchto organizací školskou radu. Protože při naší ZŠ
není dosud školská rada zřízená, navrhuje, aby ZO zřízení školské rady schválilo.
Zároveň ZO seznámil s návrhem Volebního řádu školské rady. ZO zřízení školské
rady a její Volební řád schválilo a dále stanovilo, že členem školské rady za
zřizovatele bude starosta obce.
Usnesení č. 8/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zřízení školské rady při Základní
škole a mateřské škole Dlouhá Brtnice. Zároveň ZO schvaluje Volební řád školské
rady a jmenuje starostu obce Luboše Krátkého členem této rady za zřizovatele.
Přípravou a uskutečněním voleb do tohoto odgánu školy je v souladu se
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schváleným Volebním řádem pověřená ředitelka Základní školy a mateřské školy
Dl. Brtnice.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

9) V souladu s usnesením z minulého zasedání ZO předložil starosta obce ZO ke
schválení návrh textu Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu. ZO po
seznámení s textem vyhlášky a prodiskutováním jejího obsahu tuto vyhlášku
schválilo.
Usnesení č. 9/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2016 o nočním klidu.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

10) Starosta obce seznámil ZO se skutečností, že současná Obecně závazná
vyhláška obce č. 1/2012 o místním poplatku za systém odstraňování TKO už
neodpovídá platné legislativě. Na základě této skutečnosti připravil OZV novou,
která obsahuje jak původní osvobození a slevy na poplatku, které stanovila
původní vyhláška, tak ustanovení nová, stanovená zákonem o odpadech. ZO po
seznámení se s textem OZV tuto schválilo.
Usnesení č. 10/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

11) Na obec se obrátili vlastníci pozemků v okolí stávající provozovny STK
s dotazem, zda by obec měla zájem koupit přístupovou cestu od silnice I/38
směrem k STK a pozemky, nebo jejich části, které v současné době u STK vlastní
sourozenci Pokornovi (p.č. 1860, 250, 251/2). ZO konstatovalo, že nabytí těchto
pozemků do vlastnictví obce by bylo vhodné a bylo dohodnuto, že starosta obce
bude s vlastníky pozemků o nabytí těchto pozemků do obecního vlastnictví
jednat.
Usnesení č. 11/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vyslovuje předběžný souhlas s nabytím
pozemků nebo jejich částí p.č. 1860, 250 a 251/2, v k.ú. Dl. Brtnice, do vlastnictví
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obce a pověřuje starostu obce ve smyslu tohoto předběžného souhlasu jednat
s vlastníky předmětných pozemků o podmínkách převodu a jejich kupní ceně.

12) V rámci diskuze byla projednaná informace současného nájemce pohostinství
v KD, že v souvislosti se zavedením EET a zákazu kouření v hostinských
provozovnách zvažuje z ekonomických důvodů odstoupit od nájemní smlouvy,
pokud se nepodaří najít jiné řešení provozování této provozovny. ZO vzalo
informaci na vědomí. V rámci tohoto bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.

13) Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 1. února 2016 v 19:00 hod. Program
zasedání je pověřený sestavit starosta obce podle aktuální potřeby. Vzhledem ke
skutečnosti, že byly projednány všechny body programu, poděkoval starosta obce
členům ZO za celoroční práci, popřál jim k vánočním svátkům a do nového roku a
zasedání ve 20:45 hod. ukončil.
Usnesení č. 13/XVI/14.12.2016:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
středu 1. února 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 5

proti 0

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………
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zdržel se 0

