Zápis z XVII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 1. 2. 2017 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

7 - Luboš Krátký, Miroslav Fišer, František Novák, Oldřich Svoboda, Jana
Bártů, Martina Krčálová, Pavel Nováček, Jana Bártů

Omluveni:

0-

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:12 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
Pavel Nováček a František Novák, ZO tyto návrhy schválilo.
Usnesení č. 2/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Pavla Nováčka a Františka Nováka ověřovateli Zápisu o průběhu XVII. zasedání
ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 1. 2. 2017.
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/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XVII. zasedání
ZO, konaného dne 1. 2. 2017:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XVI. zasedání ZO
5. Informace o činnosti Finančního výboru a Kontrolního výboru ZO za rok 2016
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6. Projednání žádosti o dotaci z POVV pro rok 2017
7. Základní a mateřská škola - koncepce na další období
8. Projednání investičních záměrů obce pro rozpočet r. 2017
9. Zakoupení vycházkového oděvu pro SDH
10. Aktuální informace o provozu pohostinství v KD a obchodu v budově hasičárny
11. Směrnice č. 1/2017 k finanční kontrole
12. Diskuze
13. Závěr

Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XVI. Zasedání ZO,
konaného dne 14. 12. 2016. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5)

Předseda finančního výboru Oldřich Svoboda seznámil ZO s činností výboru v r.
2016. Celkem se výbor sešel čtyřikrát, a to 1. 2. 2016, 5. 9. 2016, 2. 11. 2016 a
14. 12. 2016. Dále předseda FV seznámil ZO se zápisy z těchto jednání FV na
kterých se zabýval přípravou rozpočtu a rozpočtovými změnami v průběhu roku.
S činností kontrolního výboru a zápisy z jeho jednání seznámil ZO předseda
Kontrolního výboru p. František Novák. Kontrolní výbor zasedal 3. 6. 2016 kdy
kontroloval hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Dl. Brtnice, 10. 10. 2016, kdy kontroloval nakládání s finančními prostředky
v pokladnách obce, dne 7. 12. 2016 ke kontrole akce Výměna střešní krytiny a
obnova tepelné izolace stropu ZŠ spolufinancované z Programu obnovy venkova
Vysočiny a dne 14. 12. 2016, kdy kontroloval použití příspěvku obce ve výši
150.000,- Kč Římskokatolickou farností na opravu věže kostela sv. Václava. ZO
vzalo informace o činnosti výborů na vědomí. Žádné usnesení nebylo přijato.

6)

ZO prodiskutovalo možné akce, na které by bylo vhodné v r. 2017 požádat o
dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny Kraje Vysočina. Bylo dohodnuto, že
obec pro rok 2017 požádá o dotaci na vybavení hřišť v areálu mateřské školy a za
Penzionem Rafael, novými hracími prvky. Na hřiště budou zakoupeny prvky
v kovovém provedení od společnosti Bonita Group. Na hřiště u MŠ by měly být
zakoupeny dva prvky a na hřiště za Rafaelem čtyři.
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Usnesení č. 6/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zakoupení nových hracích prvků na
hřiště v areálu mateřské školy a za penzionem Rafael. Zároveň pověřuje starostu
obce výběrem vhodných prvků v kovovém provedení u společnosti Bonita Group a
podáním žádosti o dotaci na pořízení a instalaci těchto prvků z Programu obnova
venkova Vysočiny pro rok 2017.

7) Na základě usnesení č. 7/XVI/14.12.2016 přednesl starosta obce návrh
koncepce školských zařízení v naší obci, který vyplynul z jednání s ředitelkou
školy. U základní školy by bylo vhodné, aby naše škola poskytovala výuku na
celém prvním stupni, tj. od první až do páté třídy. K současnému prvnímu až
čtvrtému ročníku by od 1. 9. 2017 mohl přibýt ročník pátý. Vzhledem
k personálnímu posílení pedagogických pracovníků od letošního školního roku je
toto realizovatelné. Zvýšil by se tak počet dětí v celém školském zařízení, což by
zlepšilo finanční situaci organizace a dle sdělení ředitelky školy by toto řešení
přivítali i rodiče. V mateřské škole je současná kapacita 16 dětí nedostatečná a
její kapacita bude stále větším problémem, protože novelizovaný školský zákon
nařizuje obcím zajistit předškolní vzdělávání pro pětileté děti (od 1. 9. 2017),
čtyřleté děti (od 1. 9. 2018) a dvouleté děti (od 1. 9. 2020). Pokud má obec tuto
povinnost zajistit a zapisovat do naší MŠ i nadále děti ze sousedních obcí Hladov
a Brtnička, případně Stonařov, je potřeba kapacitu mateřské školy navýšit cca o
10 míst. Dále bude nutné také přizpůsobit vybavení MŠ pro pobyt dvouletých dětí.
Objekt, ve kterém je MŠ umístěna nyní, navýšení kapacity prostorově
neumožňuje. Jako vhodné řešení se jeví přístavba nové MŠ ke stávající budově
základní školy. Zde by vhodný prostor mohl být a umožňuje to i schválený územní
plán obce. Školská zařízení (základní škola, mateřská škola, školní družina a
stravování dětí) by se tak sloučila do jednoho objektu, což by z provozního
hlediska bylo přínosem oproti stávajícím dvěma budovám. Velkým problémem
však bude finanční zajištění takovéto přístavby. Pokud se nepodaří zajistit dotaci,
není tato stavba pro obec realizovatelná. V případě kladného stanoviska ZO k
zahájení prací na realizaci této koncepce našich školských zařízení, je také
nejdříve potřeba oslovit obce Hladov a Brtnička, zda o umisťování dětí z jejich
obcí v našem školském zařízení budou mít i nadále zájem. Pokud ano, bude
nutné s těmito obcemi v souladu se školským zákonem uzavřít dohodu o
společném školském obvodu. Zároveň je nutné s těmito obcemi projednat
uvedený záměr a předjednat jeho případné spolufinancování. Na základě
stanovisek těchto obcí, ze kterých vyplyne potřebná kapacita zařízení, pak bude
nutné zadat pro tento záměr zpracování studie proveditelnosti a návrh
architektonického řešení, od kterých se bude odvíjet další postup.
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Usnesení č. 7/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice souhlasí s rozšířením výuky v základní škole
v naší obci na první až pátý ročník od 1. 9. 2017. Dále ZO souhlasí se záměrem
na výstavbu nové mateřská školy u základní školy v naší obci a pověřuje starostu
obce projednáním tohoto záměru se starosty obcí Brtnička a Hladov. Dále
pověřuje starostu obce k zadání vypracování studie proveditelnosti a
architektonického řešení záměru na dostavbu mateřské školy k základní škole
odborné firmě.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

8) Předseda finančního výboru p. Oldřich Svoboda seznámil ZO s návrhem
rozpočtu obce na r. 2017, který byl projednaný na dnešním zasedání finanční
komise. Mimo běžných pravidelných výdajů rozpočet obsahuje investiční výdaje
na nákup nové obecní techniky, nákup nemovitostí a vybavení dětských hřišť.
Členy ZO bylo navrženo, aby do rozpočtu byly zahrnuté také výdaje na
projektovou přípravu dostavby MŠ dle předchozího projednávaného bodu a
vzhledem ke skutečnosti, že obec bude pravděpodobně kupovat nemovitosti
z majetku státu, bylo doporučeno ponechat v rozpočtu rezervu na případný nákup
pohledávek u Státního pozemkového úřadu. Takto upravený návrh rozpočtu bude
zveřejněný a předložený ke schválení na příštím zasedání ZO.
Usnesení č. 8/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí návrh rozpočtu obce na r.
2017. Tento návrh bude doplněný o výdaje na technickou dokumentaci pro MŠ a
a rezervu na případný nákup pohledávek pro nabytí pozemků od SPÚ. Takto
upravený návrh rozpočtu bude zveřejněný a předložený na příštím zasedání ZO
ke schválení.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

9) Místostarosta obce p. Nováček přednesl žádost o zakoupení 1 ks. vycházkového
oděvu pro SDH. Vzhledem k blížícímu se termínu plesu SDH by bylo potřebné
tento koupit ještě před schválením rozpočtu obce. Návrh rozpočtu obce na r. 2017
s nákupem tohoto oděvu kalkuluje. ZO odsouhlasilo, aby nákup byl realizovaný
ještě před schválením rozpočtu.
Usnesení č. 9/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zakoupení 1 ks. vycházkového
oděvu pro SDH Dl. Brtnice. Nákup se může realizovat ještě před schválením
rozpočtu obce na r. 2017.
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Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

10) Starosta obce informoval ZO o jednáních s provozovateli pohostinství a prodejny
se smíšeným zbožím v naší obci. Oba tito provozovatelé, kteří provozují
předmětné živnosti v prostorách pronajatých od obce, vyslovili obavy z dalších
nákladů, které jim při provozování živností vzniknou v souvislosti s napojením na
internet a odesíláním dat o tržbách (EET) do centrální evidence. Provozovna
pohostinství zároveň očekává snížení tržeb v souvislosti se zákazem kouření
platným od 31. 5. 2017. Provoz obou zařízení je na hranicích rentability a každé
další výdaje, nebo snížení tržeb, pro tyto bude likvidační. V rámci projednávání
tohoto bodu se ZO ujednotilo na tom, že oběma provozovnám bude internetové
připojení pro EET poskytováno zdarma, pronajímatelé uhradí pouze jednorázové
náklady potřebné k zavedení internetu do prostoru provozoven. Provozovatel
pohostinství zároveň nemusí pro letošní rok hradit nájemné z obecního pozemku,
na kterém má umístěný reklamní poutač pro pension. V případě, že některý
z těchto podnikatelů bude chtít provozovnu uzavřít, bude se situací ZO
neprodleně zabývat a hledat řešení.
Usnesení č. 10/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje, aby připojení k internetu pro EET
prostřednictvím obecní internetové sítě bylo provozovnám pohostinství a
smíšeného zboží v nemovitostech ve vlastnictví obce poskytováno zdarma. Dále
ZO odsouhlasilo, že provozovatel pohostinství nemusí za rok 2017 hradit nájemné
z obecního pozemku na kterém má umístěnou reklamní tabuli pro penzion.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

11) Starosta obce seznámil ZO s textem Směrnice č. 1/2017 k finanční kontrole
v rámci obce. Zároveň požádal ZO o rozšíření tohoto bodu programu o projednání
Směrnice č. 2/2014 pro hospodaření obce Dlouhá Brtnice, která byla na zasedání
doručená až v průběhu jednání. ZO se zařazením směrnice č. 2/2017 do tohoto
bodu jednání souhlasilo. Starosta následně seznámil ZO s jejím textem. Následně
ZO obě směrnice odsouhlasilo.
Usnesení č. 11/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Směrnici č. 1/2017 k finanční
kontrole a Směrnici č. 2/2017 pro hospodaření obce Dlouhá Brtnice.

12) V rámci diskuze, do které se zapojilo téměř celé zastupitelstvo, bylo
konstatováno, že venkov se nachází pod dlouholetým a systematickým tlakem
státu, který svoji politikou a přístupem venkov soustavně a možná i cíleně
likviduje. Život na vesnici je jejím původním obyvatelům stále ve větší míře
5

znepříjemňován a na základě dalších a dalších nařízení jsou potlačovány tradiční
hodnoty venkova, jeho sociální cítění, zájmy, potřeby a zvyklosti. Činnost různých
spolků, sdružení a zájmových seskupení na vesnicích se setkává se stále většími
omezeními, problémy a překážkami a stále měně lidí je ochotných tato negativa
překonávat. Ekonomická samostatnost méně početných obcí již dávno vzala za
své, obcím je ukládáno stále více povinností, neustále se prohlubuje jejich
závislost na dotacích a jejich představitelé už opět musí „leštit kliky“ na různých
institucích, aby prokázali svoje schopnosti. Zemědělství, jako tradiční
hospodářský faktor venkova, již zaměstnává minimum lidí a přihlouplá dotační
politika tuto činnost dostala do stavu, ze kterého se jen těžko kdy vzpamatuje, i
kdyby na tom byl všeobecný zájem. O drobných provozovnách na venkově už lze
mluvit jen stěží a služby na sebe stále více přebírá, nebo je všemožně dotuje,
samospráva, jinak by se na mnoha místech již dávno vytratily. Za této situace
z venkova postupně mizí původní obyvatelstvo, které s sebou odnáší také tradiční
hodnoty a vazby. Nově příchozí mají venkov většinou jen za místo, kde mají
dostatečně velký prostor pro bydlení a relaxaci, ale pro život venkova toho
většinou moc nepřináší, spíše naopak. Za této situace se stále méně lidí bude
chtít angažovat v samosprávě a náš stát konečně docílí toho, že se obce budou
slučovat do větších celků. Konečně docílí svého. Otázkou zůstává, zda tento stav
je v zájmu jeho obyvatel, nebo zda by se toho nedalo docílit přístupem, který by
venkov a jeho populací, která je s ním dlouhodobě spojená, dokázal respektovat.
Nadějí pro venkov je snad skutečnost, že mnoho vesnic (a městysů a městeček)
existuje již po staletí a za dobu své historie musely překonat ledacos špatného,
tak snad se podaří překonat i nepřízeň této doby. V rámci diskuze nebylo přijato
žádné usnesení.

13) Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 15. března 2017 v 19:00 hod. Na
program zasedání bude zařazeno schválení rozpočtu obce na r. 2017. Další
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 účast a zasedání ve 20:50 hod. ukončil.
Usnesení č. 13/XVII/1.2.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
středu 15. března 2017 v 19:00 hod. Zasedání se bude konat v prostorách
obecního úřadu. Do programu zasedání bude zařazeno schválení rozpočtu obce
na r. 2017. Další program je pověřený sestavit starosta obce podle aktuální
potřeby.
Hlasování:

pro 7

proti 0
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zdržel se 0

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………
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