Zápis z XX. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 7. 6. 2017 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

6 - Luboš Krátký, Oldřich Svoboda, František Novák, Jana Bártů, Martina
Krčálová, Pavel Nováček

Omluveni:

1 - Miroslav Fišer

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:30 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
František Novák a Pavel Nováček, ZO tyto návrhy schválilo.
Usnesení č. 2/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Františka Nováka Pavla Nováčka ověřovateli Zápisu o průběhu XX. zasedání ZO
Dlouhá Brtnice, konaného dne 7. 6. 2017.
Hlasování:

pro 6

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/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XX. zasedání
ZO, konaného dne 7. 6. 2017:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XIX. zasedání ZO
5. Závěrečný účet p.o. Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice za r. 2016
6. Závěrečný účet obce Dlouhá Brtnice za r. 2016
7. Porovnání položek výpočtu vodného a stočného za r. 2016
8. Smlouva o darování pozemků
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9. Pořízení nového kolmého snímku obce od společnosti JAS AIR CZ
10. Dotace na nákup drobné lesní techniky
11. Pojištění členů zásahové jednotky SDH (JPO III)
12. Rozpočet 2017 – Rozpočtové opatření č. 1
13. Diskuze
14. Závěr

Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XIX. zasedání ZO,
konaného dne 3. 5. 2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Starosta

obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem hospodaření
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice a účetní
uzávěrkou této organizace za rok 2016. K předloženým dokumentům nebyly ze
strany zastupitelstva vzneseny žádné připomínky a tyto byly následně schváleny.
Usnesení č. 5/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje závěrečný účet a účetní uzávěrku
Základní školy a mateřské školy Dlouhá Brtnice, p. o., za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

6) Starosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem, údaji z účetní uzávěrky a
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Podrobně
seznámil ZO s pohyby na jednotlivých rozpočtových účtech, pohyby majetku a
zůstatky finančních prostředků na účtech obce u finančních ústavů. Zároveň
konstatoval, že při přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 byly zjištěny
drobné chyby a nedostatky, které však byly pouze administrativního charakteru a
neměly žádný vliv na hospodaření obce. Ze strany členů ZO byly vzneseny
některé doplňující otázky k předložené zprávě, které starosta obce zodpověděl.
Starosta dále přednesl návrh opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.,
který je přílohou č. 1 Zápisu z dnešního zasedání ZO. Předložené dokumenty byly
následně schváleny bez výhrad. Následně bylo prodiskutováno zadání
přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. ZO rozhodlo, že o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 obec požádá Krajský úřad Kraje Vysočina.
Případné opětovné zadání přezkoumání hospodaření auditorovi bude
prodiskutováno až na další období.
Usnesení č. 6/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje závěrečný účet a účetní uzávěrku
obce Dlouhá Brtnice za rok 2016 bez výhrad. K nápravě chyb a nedostatků
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uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření obce přijalo ZO opatření, které
jsou přílohou č. 1 Zápisu z XX. zasedání ZO, konaného dne 7. 6. 2017. Dále
zastupitelstvo obce schvaluje zadání přezkoumání hospodaření obce Dlouhá
Brtnice za rok 2017 Krajskému úřadu Kraje Vysočina.
Hlasování:

7)

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Starosta obce seznámil ZO z celkovým vyúčtováním všech položek výpočtu
ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za rok 2015. Podrobně
rozebral jednotlivé položky vyúčtování a seznámil ZO s údaji, které obsahují.
Zastupitelstvo obce následně vyúčtování schválilo a stanovilo cenu vodného pro
další období ve výši 20,00 Kč/m3 a cenu stočného pro další období ve výši 4,00
Kč/m3. Tyto ceny budou účtovány ode dne provedení ročních odečtů vodoměrů
v r. 2017. K uvedeným cenám bude připočteno DPH v zákonné výši.
Usnesení č. 7/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Celkové vyúčtování všech položek
výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2016 a
stanovuje pro další období cenu vodného ve výši 20,00 Kč/m3 a cenu stočného ve
výši 4,00 Kč/m3. K těmto cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty a budou
účtovány ode dne ročních odečtů vodoměrů v r. 2017.

8) Starosta obce seznámil ZO s návrhem Smlouvy o darování nemovitých věcí,
kterou dojednal s bratry Jaroslavem Pokorným, bytem Karlovy Vary a Milošem
Pokorným, bytem Brno. Na základě této smlouvy darují uvedení bratři obci Dlouhá
Brtnice pozemek p.č. 1860 – pozemek pod místní komunikací č. 17c situovaný od
silnice I/38 k STK a dále podíly ve výši 6/168 na pozemcích p.č. 1861 – místní
komunikace č. 18c a p.č. 433 - bývalá vodní plocha v lokalitě Likvice, vše v k.ú.
Dlouhá Brtnice. Podmínkou darování je, že veškeré náklady na převod pozemků
ponese obec Dlouhá Brtnice. ZO uzavření této smlouvy odsouhlasilo
Usnesení č. 8/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Smlouvu o darování nemovitých
věcí mezi sourozenci Jaroslavem Pokorným, bytem Karlova Vary a Milošem
Pokorným, bytem Brno, jako dárci a obcí Dlouhá Brtnice, jako obdarovaným. Na
základě této smlouvy darují sourozenci Pokorní obci Dlouhá Brtnice pozemek p.č.
1860 a výměře 526 m2 a dále dva podíly, každý ve výši ideálních 6/168, na
pozemcích p.č. 1861 a p.č. 433, vše v k.ú. Dlouhá Brtnice. Obec Dlouhá Brtnice
převezme výše uvedené nemovitosti do svého vlastnictví a uhradí veškeré
náklady, daně a služby spojené s realizací tohoto převodu.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

9) Starosta informoval zastupitelstvo o jednání se společností JAS AIR CZ, která
v roce 2006 pro obec zrealizovala velkorozměrový kolmý letecký snímek
zastavěného území. Snímek je potřebnou praktickou pomůckou, a protože od
jeho pořízení už uběhlo více jak 20 roků, jeví se jako vhodné a zajímavé udělat
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snímek nový. Společnost nabídla obci realizaci snímku včetně převodu
vlastnických práv za 25.532,- Kč. ZO pořízení snímku v letošním roce
odsouhlasilo.
Usnesení č. 9/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje pořízení velkoplošného kolmého
leteckého snímku zastavěného území obce od společnosti JAS AIR CZ, s.r.o.
Pořízení snímku bude zahrnuto do rozpočtu obce v rámci rozpočtových změn.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

10) Starosta obce seznámil ZO s dotačním titulem schváleným v květnu 2017
zastupitelstvem Kraje Vysočina na pořízení drobné lesní techniky – motorová pila,
křovinořez, postřikovač. Tento dotační titul se vztahuje na vlastníky lesa o výměře
5 až 50 hektarů. Protože naše obec vlastní cca 27 ha lesů, bylo by možné o
dotaci z tohoto titulu požádat. ZO odsouhlasilo nakoupení všech tří věcí v celkové
hodnotě cca 30 až 35 tisíc korun a pověřilo starostu realizací nákupu a podáním
žádosti o dotaci.
Usnesení č. 10/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje nákup nové motorové pily,
křovinořezu a postřikovače pro lesní hospodářství obce a podání žádosti o dotaci
na tuto techniku na Kraj Vysočina. Technika bude zakoupená v celkové hodnotě
cca 30 až 35 tisíc korun. Realizací nákupu a podáním žádosti o dotaci je
pověřený starosta obce.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

11) Starosta obce přednesl návrh na uzavření pojistné smlouvy na úrazové pojištění
členů zásahové jednotky SDH obce. Vzhledem k účasti jednotky na výjezdech
mimo obec a rizikovém charakteru činnosti jednotky by bylo vhodné mimo
pojištění v rámci IZS Kraje Vysočina členy pojistit pojistkou také z pozice obce,
jako zřizovatele jednotky. Takovéto pojištění aktuálně nabízí Hasičská vzájemná
pojišťovna. ZO uzavření pojistné smlouvy odsouhlasilo a pověřilo starostu obce
jejím uzavřením.
Usnesení č. 11/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření pojistné smlouvy na
úrazové pojištění členů zásahové jednotky SDH Dlouhá Brtnice a pověřuje
starostu obce uzavřením příslušné pojistné smlouvy u Hasičské vzájemné
pojišťovny.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

12) Starosta obce seznámil ZO s návrhem Rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu obce
na rok 2017. ZO rozpočtové opatření schválilo.
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Usnesení č. 12/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje bod č. 1) a bere na vědomí body č.
2) a 3) Rozpočtového opatření č.1, rozpočtu obce na rok 2017, které je Přílohou
č. 1) zápisu z dnešního zasedání ZO.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

13) V rámci diskuze bylo projednána situace okolo rekonstrukce silnice I/38 v průtahu
naší obcí a termíny dovolených jednotlivých členů ZO o letních prázdninách
s ohledem na stanovení termínu příštího usnášeníschopného zasedání ZO. Dále
byla projednaná situace okolo podílového fondu Sporoinvest, ve kterém má obec
uloženy peníze. Předmětný fond je ve stagnaci a jeho výnosy jsou minimální.
Česká spořitelna v současnosti nabízí jiné konzervativní fondy, u kterých lze
předpokládat vyšší zhodnocení vložených prostředků. Z tohoto důvodu bylo
odsouhlaseno, aby starosta obce v České spořitelně zajistil převedení prostředků
z podílového fondu Sporoinvest do podílového fondu Optimum. Do tohoto fondu
by pak obec ukládala peníze na obnovu a výstavbu vodovodu a kanalizace.
Usnesení č. 13/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje převedení finančních prostředků
uložených v podílovém fondu České spořitelny Sporoinvest do podílového fondu
Optimum. Zároveň pověřuje starostu obce realizací tohoto převodu.

14) Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 6. září 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 21:25 hod. ukončil.
Usnesení č. 15/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
středu 6. září 2017 v 19:30 hod. Zasedání se bude konat v prostorách obecního
úřadu. Program zasedání je pověřený sestavit starosta obce podle aktuální
potřeby.
Hlasování:

pro 6

proti 0

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………
5

zdržel se 0

