Zápis z XVIII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 15. 3. 2017 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

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

Omluveni:

0-

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:10 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 Jana
Bártů a Martina Krčálová, ZO tyto návrhy schválilo.
Usnesení č. 2/XVIII/15.3.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Janu Bártů a Martinu Krčálovou ověřovateli Zápisu o průběhu XVIII. zasedání ZO
Dlouhá Brtnice, konaného dne 15. 3. 2017.
Hlasování:

pro 7

zdržel se 0

proti 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/XVIII/15.3.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XVIII. zasedání
ZO, konaného dne 15. 3. 2017:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XVII. zasedání ZO
5. Rozpočet obce na r. 2017
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6. Prodej části pozemku p.č. 13/1 o výměře cca 100 m2 p. Davidu Burdovi
7. Základní a mateřská škola - informace o jednání o zřízení školského obvodu
8. Určení osob k provádění sňatečných obřadů v rámci obce
9. Diskuze
10. Závěr

Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu ze XVII. zasedání ZO,
konaného dne 1. 2. 2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5)

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem jednotlivých kapitol rozpočtu
obce Dlouhá Brtnice, tak jak byly zveřejněné na úřední desce obecního úřadu.
Rozpočet je navrhovaný jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 6.087 tis. Kč. U
každé kapitoly podal starosta výklad k jejímu obsahu a zvlášť uvedl investiční
výdaje a nákupy, které jsou kapitole zahrnuty (traktor s návěsem, nemovitosti a
stavby, pohledávky u PF, vybavení a úprava hřišť, studie dostavby MŠ apod.).
Vzhledem k tomu, že rozpočet byl již v zastupitelstvu projednáván, členové ZO
neměli k návrhu rozpočtu žádné další připomínky a rozpočet byl v navrženém
znění schválený.
Usnesení č. 5/XVIII/15.3.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje rozpočet obce na rok 2017.
Rozpočet je schválený jako vyrovnaný ve výši 6.087.000,- Kč.
Hlasování:

6)

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Starosta obce přednesl žádost pana Davida Burdy, bytem Dl. Brtnice čp. 24 o
odprodej části obecního pozemku p. č. 13/1 o výměře cca 100 m2, který se
nachází uvnitř oplocení jeho nemovitosti. Jedná se o pozemek, který je vlastníky
této nemovitosti užíván již historicky a nacházel se uvnitř oplocení již v době, kdy
pan Burda nemovitost kupoval. Starosta obce konstatoval, že záměr odprodat
předmětný pozemek byl zveřejněný na úřední desce v řádném termínu a prodeji
nic nebrání. Na základě těchto skutečností ZO odprodej pozemku schválilo za
cenu 50,- Kč/m2. Veškeré náklady na převod nemovitosti ponese kupující
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Usnesení č. 6/XVIII/15.3.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje prodej části obecního pozemku p.č.
13/1 v k.ú. Dlouhá Brtnice, která se nachází uvnitř stávajícího oplocení nemovitosti
čp. 24 v Dl. Brtnici, vlastníkovi této nemovitosti, panu Davidu Burdovi. Prodej se
uskuteční za cenu 50,- Kč/m2 a veškeré náklady na převod pozemku ponese pan
Burda.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

7) Starosta obce seznámil zastupitelstvo s probíhajícími jednáními se zástupci obcí
Brtnička a Hladov o změnách ve školských zařízeních v naší obci od nového
školního roku a o možnosti vytvoření společného školského obvodu ZŠ Dl. Brtnice
pro děti z těchto obcí. Z obou těchto obcí děti naše školské zařízení navštěvují a
vytvoření školského obvodu by bylo vhodné pro žádost o případnou dotaci na
dostavbu nové MŠ k budově základní školy. Zatím v této věci proběhlo úvodní
jednání, další jednání bude pokračovat, až starostové sousedních obcí
problematiku projednají ve svých obcích. K tomuto bodu jednání nebylo přijato
žádné usnesení.

8) Starosta informoval ZO, že podle Zákona o obcích je v kompetenci rady obce
stanovit osoby z řad zastupitelů obce, které budou v naší obci provádět sňatečné
obřady a užívat při tom závěsný odznak se státním znakem. Protože v naší obci
není zřízená rada, je určení těchto osob v kompetenci zastupitelstvo obce. Z
důvodu zastupitelnosti je vhodné určit minimálně dvě osoby. Po následné diskuzi
bylo schváleno, že v naší obci budou tuto činnost vykonávat vždy starosta a
místostarosta obce.
Usnesení č. 8/XVIII/15.3.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ustanovuje starostu obce a místostarostu
obce osobami provádějícími sňatečné obřady pro občany naší obce. Při
provádění sňatečných obřadů obě tyto osoby provádí výkon činnosti jako orgány
veřejné moci a jsou oprávněné při těchto příležitostech užívat závěsný odznak s
velkým státním znakem.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

9) V rámci diskuze bylo projednáno pořádání kulturních akcí, situace s pozemky
okolo STK, probíhající příprava opravy silnice I/38, změny připravované Krajem
Vysočina ve veřejné dopravě a jakost vody v obecním vodovodu. V rámci tohoto
bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.
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10) Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 3. května 2017 v 19:30 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 účast a zasedání ve 20:35 hod. ukončil.
Usnesení č. 10/XVIII/15.3.2017:
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

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………
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zdržel se 0

