Zápis z XXIII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 11. 12. 2017 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

5 - Luboš Krátký, Oldřich Svoboda, Miroslav Fišer, Martina Krčálová, Pavel
Nováček

Omluveni:

2 - Jana Bártů, František Novák

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:04 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
Oldřich

Svoboda

a

Martina

Krčálová.

ZO

tyto

návrhy

schválilo.

Usnesení č. 2/XXIII/11.12.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Oldřicha Svobodu a Martinu Krčálovou ověřovateli Zápisu o průběhu XXIII.
zasedání ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 11. 12. 2017.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

3) Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání a
požádal o doplnění programu o body týkající se Sociálního fondu obce a
Rozpočtového opatření č. 8. Následně vyzval k podání návrhů na další doplnění
nebo změnu programu. Další pozměňovací návrhy nebyly předneseny. ZO s
doplněním programu o výše uvedené body souhlasilo. Následně byl program
XXIII. zasedání schválený.
Usnesení č. 3/XXIII/11.12.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXIII. zasedání
ZO, konaného dne 11. 12. 2017:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XXII. zasedání ZO
5. Situace ve školských zařízeních zřizovaných obcí
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6. Změna kronikáře obce
7. Projednání činnosti Kontrolního výboru ZO za r. 2017
8. Projednání činnosti Finančního výboru ZO za r. 2017
9. Rozpočet 2017 – Rozpočtová opatření č. 7 a č. 8
10. Sociální fond obce
11. Diskuze
12. Závěr
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XXII. zasedání ZO,
konaného dne 8. 11. 2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Starosta obce informoval ZO že, dle sdělení ředitelky školy Mgr. Konečné
nedošlo ke krácení prostředků na mzdy zaměstnanců zařízení v takovém
rozsahu, v jakém bylo avizováno v předchozím období. Na základě této
skutečnosti nebude potřeba, aby obec pro letošní kalendářní rok na mzdové
prostředky škole přispívala. Problematikou se proto bude ZO zabývat až v příštím
roce, kdy bude ředitelka školy mít informace, s jakými prostředky na mzdy bude
disponovat.

6) Starosta obce, s odvoláním na usnesení zastupitelstva obce č. 5/VIII/5.10.2015,
požádal ZO o schválení změny na postu kronikáře obce. Od 1. 1. 2018 by se
kronikářkou obce stala paní Tereza Nováčková, bytem Dlouhá Brtnice čp. 172,
která nahradí stávající kronikářku Mgr. Oldřišku Srbeckou. Paní Srbecká vede
obecní kroniku od r. 2008 a už v r. 2015 požádala o uvolnění z této funkce.
Zastupitelstvo obce změnu na pozici kronikáře schválilo a pověřilo starostu obce,
aby paní Srbecké vyslovil poděkování za pečlivost, s jakou kroniku po celou dobu
svého působení na pozici kronikářky vedla.
Usnesení č. 6/XXIII/11.12.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje na pozici kronikářky obce s platností
od 1. 1. 2018 paní Terezu Nováčkovou, bytem Dlouhá Brtnice čp. 172.
Hlasování:

7)

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Vzhledem k nepřítomnosti předsedy kontrolního výboru pana Františka Nováka
seznámil ZO s činností KV starosta obce. KV v roce 2016 zasedal celkem 4x. Se
zápisy z jednotlivých zasedání starosta obce ZO seznámil. ZO následně schválilo
zprávu o činnosti KV za rok 2017 bez připomínek
Usnesení č. 7/XXIII/11.12.2017:
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Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zprávu o činnosti kontrolního výboru
zastupitelstva obce za rok 2017 bez připomínek.
Hlasování:

8)

pro 5

proti 0

zdržel se 0

Zprávu o činnosti finančního výboru přednesl jeho předseda pan Oldřich
Svoboda. Finanční výbor se v roce 20107 sešel celkem 5x. ZO bylo následně
seznámeno se zápisy z jednotlivých zasedání FV. Zpráva o činnosti FV za rok
2017 byla schválená bez připomínek.
Usnesení č. 8/XXIII/11.12.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zprávu o činnosti finančního
výboru zastupitelstva obce za rok 2017 bez připomínek.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

9) Starosta obce seznámil ZO s návrhem Rozpočtových opatření č. 7 a č. 8 rozpočtu
obce na rok 2017. ZO rozpočtová opatření schválilo.
Usnesení č. 9/XXIII/11.12.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu
obce na rok 2017, které je Přílohou č. 1) zápisu z dnešního zasedání ZO a
Rozpočtové opatření č. 8, které je Přílohou č. 2) tohoto zápisu.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

10) Starosta obce informoval ZO o skutečnosti, že od 1. 1. 2018 dochází na základě
Nařízení vlády č. 318/2017 ke změně v odměňování členů zastupitelstev obcí.
Toto nařízení obsahuje m.j. také taxativní výčet možných dalších plněních
poskytovaných členům zastupitelstva ze sociálního fondu, nebo rozpočtu obce.
Naše obec má pro tyto účely již od r. 2004 zřízený Sociální fond, jako účelový
peněžní fond, do kterého průběžně odvádí prostředky. Dosud ale nebylo z tohoto
fondu realizované žádné plnění a prostředky se na tomto fondu kumulují. Na
základě této skutečnosti předkládá na projednání ZO Statut sociálního fondu obce
Dlouhá Brtnice, který umožní čerpání prostředků z tohoto fondu zaměstnancům a
uvolněným členům zastupitelstva a zároveň vyhovuje příslušnému nařízení vlády.
ZO se se zněním dokumentu seznámilo a následně Statut, jako Směrnici
zastupitelstva obce č. 4/2017, schválilo. ZO zároveň s ohledem na aktuální stav
prostředků na tomto fondu schválilo, aby čerpání z tohoto fondu dle tohoto
schváleného Statutu bylo zahájeno dnem 1. 1. 2018, přesto, že ještě není
schválený rozpočet obce na r. 2018.
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Usnesení č. 10/XXIII/11.12.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Statut sociálního fondu obce
Dlouhá Brtnice jako Směrnici zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice č. 4/2017 a
souhlasí, aby čerpání fondu podle tohoto schváleného Statutu bylo zahájeno
dnem 1. 1. 2018.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

11) V rámci diskuze bylo projednáno poskytnutí příspěvku sdružení Senioři Stonařov
a okolí na příští rok, pořízení pneumatik na CAS 25 RTHP, oprava toalet v KD
v příštím roce a nákup zametacího kartáče s příslušenstvím na zimní údržbu
chodníků. V rámci diskuze nebylo přijato žádné usnesení.

12) Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 7. února 2018 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 účast a zasedání ve 20:05 hod. ukončil.
Usnesení č. 12/XXIII/11.12.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
středu 7. února 2018 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

