Zápis z XXI. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 6. 9. 2017 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

6 - Luboš Krátký, Oldřich Svoboda, František Novák, Miroslav Fišer, Martina
Krčálová, Pavel Nováček

Omluveni:

1 - Jana Bártů

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:35 hod.,
přivítal všechny přítomné a 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
Martina

Krčálová

a

Oldřich

Svoboda,

ZO

tyto

návrhy

schválilo.

Usnesení č. 2/XXI/6.9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Martinu Krčálovou a Oldřicha Svobodu ověřovateli Zápisu o průběhu XXI.
zasedání ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 6. 9. 2017.
Hlasování:

pro 6

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/XXI/6. 9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXI. zasedání
ZO, konaného dne 6. 9. 2017:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XX. zasedání ZO
5. Situace ve školských zařízeních zřizovaných obcí
6. Smlouva o užívání hřbitova
7. Nabídka na převedení spoluvlastnických podílů obci
8. Veřejnoprávní smlouva s MMJ o projednávání přestupků
9. Změny v autobusové dopravě
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10. Změny v provozování služby Pošta Partner
11. Setkání rodáků obce 2018
12. Rozpočet 2017 – Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4
13. Diskuze
14. Závěr
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XX. zasedání ZO,
konaného dne 7. 6. 2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Se situací ve školských zařízeních zřizovaných obcí seznámila zastupitelstvo
obce ředitelka Základní školy a mateřské školy Mgr. Ivana Konečná. Informovala
ZO o novele školského zákona, která stanovila povinnou docházku pětiletých a od
1. 9. 2020 možnost docházky i dvouletých dětí do MŠ a také povinnost každé
obce předškolní vzdělávání „svým“ dětem zajistit. Dále informovala o současném
personálním zajištění školských zařízení a o snížení mzdových prostředků ze
státního rozpočtu v souvislosti se snížením kapacity MŠ na 16 dětí. Dále
poukázala na skutečnost, že ve stávající MŠ pravděpodobně nebude možné
umístit vybavení, které bude potřebné pro docházku dvouletých dětí a také o
problému s přijímáním dětí ze sousedních obcí ze kterých děti naše školská
zařízení navštěvují, pokud kapacitu MŠ naplní děti místní. Starosta obce ZO
informoval o schůzce se starosty sousedních obcí Brtnička a Hladov, která se
uskutečnila v únoru l. r., na základě usnesení ZO č. 7/XVII/1.2.2017 a které se
zúčastnila také ředitelka naší ZŠ. Protože Brtnička ani Hladov nemají vlastní
školská zařízení, bylo těmto obcím navržená možnost vytvoření společného
školského obvodu a společného řešení dané problematiky v rámci naší ZŠ,
protože děti z uvedených obcí naše školská zařízení dlouhodobě navštěvují a
naše obec nemá zájem zavedený systém měnit. Na schůzce bylo m. j.
dohodnuto, že zástupci obcí uvedenou situaci projednají ve svých obcích a sdělí,
k jakému dospěli závěru. Zda mají zájem v rámci našich školských zařízení
společný školský obvod vytvořit a finančně se podílet na řešení situace (přestavbě
– dostavbě MŠ), aby naše školská zařízení byla schopná umístit všechny děti a
zjistit jim vyhovující prostory. Bohužel i přes urgence dosud žádná informace ani
z jedné z obcí nepřišla. Z tohoto důvodu také nebyla dosud zadaná studie na
dostavbu MŠ v naší obci, protože bez stanoviska sousedních obcí lze jen těžko
určit potřebnou kapacitu tohoto zařízení. ZO následně celou problematiku
prodiskutovalo. Závěrem bylo schváleno, aby studie proveditelnosti dostavby MŠ
k základní škole byla zadaná na kapacitu 24 dětí. Další řešení problematiky se
bude odvíjet na základě výsledku této studie. Mzdovou problematiku ZO projedná
na příštím zasedání. Na toto zasedání bude opět přizvaná ředitelka školy, která
na toto zasedání připraví podrobný rozpis potřebných mzdových výdajů ZŠ a
přehled prostředků poskytnutých ZŠ na mzdy ze státního rozpočtu.
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Usnesení č. 5/XXI/6.9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí situaci ve školských
zařízeních v naší obci a schvaluje zadání studie proveditelnosti dostavby MŠ na
předpokládanou kapacitu 24 dětí. Dále pověřuje starostu obce zařadit do
programu příštího zasedání ZO bod týkající se mzdové problematiky v této
organizaci a ředitelku ZŠ zpracováním potřebných podkladů k projednání tohoto
bodu.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

6) Hřbitov v naší obci je na pozemcích ve vlastnictví Římskokatolické farnosti.
Protože podle zákona o pohřebnictví církve nemohou provozovat veřejné
pohřebiště, provozuje hřbitov naše obec na základě Smlouvy o užívání věci
uzavřené dne 7. 10. 1999. Tato smlouva je již zastaralá a plně neodpovídá
současným právním normám. Z tohoto důvodu byla sepsaná nová smlouva,
s jejímž zněním starosta obce ZO seznámil. Tato nová Smlouva v zásadě nemění
současnou praxi, kdy obec má hřbitov a jeho příslušenství v bezplatném užívání,
tento provozuje dle zákona o pohřebnictví a další platné legislativy, uzavírá
nájemní smlouvy, vybírá platby za nájmy hrobových míst a zároveň zajišťuje
opravy a údržbu hřbitova a hradí veškeré náklady na jeho provoz. ZO následně
uzavření této Smlouvy odsouhlasilo.
Usnesení č. 6/XXI/6.9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitých
věcí mezi Římskokatolickou farností Dlouhá Brtnice a obcí Dlouhá Brtnice a
pověřuje starostu obce podpisem této Smlouvy. Předmětem Smlouvy je užívání
hřbitova v Dlouhé Brtnici, který je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Dlouhá
Brtnice a na kterém obec Dlouhá Brtnice provozuje veřejného pohřebiště. Tato
Smlouva nahrazuje předcházející smluvní ujednání z r. 1999 a bude platná od
1. 10. 2017.
Hlasování:

7)

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Starosta obce seznámil ZO s nabídkou paní Věry Klímkové, bytem Dl. Brtnice
123. Paní Klímková nabízí obci své spoluvlastnické podíly na pozemcích p.č.
1861 (místní komunikace) a 433 (pozemek v prosto Likvice) v k ú. Dlouhá Brtnice.
Výše jejího podílu je 3/28. Jedná se pozemky, které zároveň spoluvlastní naše
obec. ZO odsouhlasilo nabytí pozemků do vlastnictví obce darovací smlouvou.
Usnesení č. 7/XXI/6.9.2017:
Na základě učiněné nabídky schvaluje Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice nabytí
podílů o velikosti ideálních 3/28 na pozemcích v k. ú. Dlouhá Brtnice p. č. 433 a p.
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č. 1861, od paní Věry Klímkové, bytem Dlouhá Brtnice čp. 123. Pozemky budou
do vlastnictví obce převedeny darovací smlouvou. Veškeré náklady související
s převedením předmětných podílů do vlastnictví obce ponese obec Dlouhá
Brtnice.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

8) Obec Dlouhá Brtnice má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na projednávání
přestupků s Magistrátem města Jihlavy. Vzhledem k nové právní úpravě týkající
se přestupkové agendy (zákon. 250/2016 Sb.) je potřeba uzavřít s Magistrátem
novou smlouvu. Uzavření smlouvy nabídl Magistrát naší obci za stejných
podmínek jako u smlouvy původní. ZO uzavření nové smlouvy odsouhlasilo
Usnesení č. 8/XXI/6.9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy se
Statutárním městem Jihlava o výkonu přenesené působnosti, svěřené orgánům
obce Dlouhá Brtnice v rozsahu stanoveném ustanovením § 60 odst. 2 zákona č.
250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů, přestupkovým oddělením správního odboru Magistrátu města Jihlavy.
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice dále schvaluje, aby tato nově uzavřená
smlouva nahradila Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi oběma územně
správními celky na výkon výše uvedené přenesené působnosti dne 4. 2. 2015.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

9) Starosta obce informoval ZO o jednání týkající se dopravní obslužnosti naší obce,
které se uskutečnilo dne 4. 9. 2017 na Krajském úřadě. Kraj Vysočina zajisti
provozování nového večerního spoje na trase Jihlava – Moravské Budějovice,
který jezdí od 3. 9. 2017 ve všech pracovních dnech s odjezdem z Jihlavy ve
22:45 hod. Na trase Jihlava, Stonařov, Pavlov, Dl. Brtnice, Opatov přitom
v sudých týdnech obce hradí ze svých rozpočtů autobus s odjezdem z Jihlavy ve
22:40 hod. Ztrátu z provozování nově zavedeného autobusu hradí Kraj Vysočina.
Na základě uvedené skutečnosti, s ohledem na ekonomické nakládání
s veřejnými prostředky a po rozsáhlé diskuzi ZO rozhodlo, že po ukončení
platnosti stávající smlouvy (prosinec 2017) už novou smlouvu s dopravcem na
úhradu ztráty spoje Jihlava – Opatov naše obec neuzavře.
Usnesení č. 9/XXI/6.9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice rozhodlo, že po vypršení platnosti smlouvy
na úhradu ztráty z provozování autobusového spoje č. 15 na lince 760500 Jihlava
– Opatov s odjezdem z Jihlavy v sudých týdnech ve 22:40 hod., již tato smlouva
pro další období nebude obnovená. K uvedenému rozhodnutí ZO přistupuje
z důvodu ekonomického nakládání z veřejnými prostředky, protože ve stejném
čase přes naši obec začal v pracovních dnech jezdit jiný spoj na trase Jihlava –
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Moravské Budějovice, jehož provozní ztráta je hrazená z prostředků Kraje
Vysočina.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

10) Starosta obce informoval ZO, že s platností od 1. listopadu byla uzavřená nová
smlouva s Českou poštou na provozování služby Pošta Partner. Na základě této
smlouvy bude provozovna pošty mít větší samostatnost a sníží se závislost na
řídící poště. Na provozu služeb se téměř nic nezmění, ale provozovna bude mít
větší samostatnost zejména při nakládání s peněžními prostředky, což například
zefektivní vyplácení poštovních poukázek a např. bude možné u nás zakoupit i
dálniční kupony, což dosud nešlo. ZO vzalo informaci na vědomí. K tomuto bodu
programu nebylo přijato žádné usnesení.

11) Starosta obce konstatoval, že v roce 2016 uplynulo pět roků od posledního
v pořadí pátého setkání rodáků naší obce. Předpokládalo se, že další setkání se
uskuteční po pěti letech. Vzhledem k prováděným stavbám v obci (vodovod,
přechod pro chodce s chodníkem a lávkou a oprava silnice I/38), prováděným
v letech 2015 až 2017, nebylo toto setkání dosud uspořádané. Protože příští rok
není žádná takováto stavba v obci plánovaná, bylo by vhodné setkání rodáků
uspořádat. ZO po diskuzi rozhodlo, že setkání uspořádáme na termín 23. června.
Program bude obdobný jako při minulých setkáních.
Usnesení č. 11/XXI/6.9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje termín konání VI. setkání rodáků
naší obce na termín 23. 6. 2018.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

12) Starosta obce seznámil ZO s návrhem Rozpočtových opatření č. 2, 3 a 4 rozpočtu
obce na rok 2017. ZO rozpočtová opatření schválilo.
Usnesení č. 12/XXI/6.9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Rozpočtová opatření č. 2, 3 a 4,
rozpočtu obce na rok 2017, která jsou Přílohou č. 1), 2) a 3) zápisu z dnešního
zasedání ZO.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

13) V rámci diskuze bylo projednána situace okolo probíhající úpravy bývalé
slepičárny na sklad obecní techniky a probíhající opravy silnice I/38. Dále starosta
obce informoval o vzniku petice na podporu výstavby silničního obchvatu silnice
I/38 v úseku Jihlava – Dlouhá Brtnice, která je vyložená k podpisu v prostorách
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obecního úřadu. Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se Smlouvou o
zřízení služebnosti, kterou obci předložil Kraj Vysočina. Jedná se o smlouvu, která
bude zapsaná do KN a kterou Kraj Vysočina zřizuje naší obci užívací právo na
část pozemku ve vlastnictví Kraje, na kterém byl zřízený opěrný pilíř lávky pro
pěší. ZO uzavření této smlouvy následně schválilo.
Usnesení č. 13/XXI/6.9.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
služebnosti s Krajem Vysočina, jejímž předmětem je zřízení užívacího práva naší
obce k části pozemku Kraje Vysočina, na kterém byl řízený pilíř lávky pro pěší
přes potok Lísek.

14) Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 8. listopadu 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 21:50 hod. ukončil.
Usnesení č. 15/XX/7.6.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
středu 8. listopadu 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:

…………………………
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zdržel se 0

