Zápis z XXV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 14. 3. 2018 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

5 - Luboš Krátký, Oldřich Svoboda, František Novák, Miroslav Fišer, Martina
Krčálová

Omluveni:

2 - Pavel Nováček, Jana Bártů

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:05 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 František
Novák

a

Martina

Krčálová.

ZO

tyto

návrhy

schválilo.

Usnesení č. 2/XXV/14.3.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Františka Nováka a Martinu Krčálovou ověřovateli Zápisu o průběhu XXV.
zasedání ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 14. 3. 2018.
Hlasování:

pro 5

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. Následně byl program XXV. zasedání schválený.
Usnesení č. 3/XXV/14.3.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXV. zasedání
ZO, konaného dne 14. 3. 2018:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XXIV. zasedání ZO
5. Rozpočet obce na rok 2018
6. Prodejna potravin v obci
7. Nabídka spolupráce na zmapování dějin obce.
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8. Diskuze
9. Závěr
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XXIV. zasedání ZO,
konaného dne 7. 2. 2018. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5)

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem jednotlivých kapitol rozpočtu
obce Dlouhá Brtnice. Rozpočet je navrhovaný jako vyrovnaný s příjmy a výdaji ve
výši 7.738,1 tis. Kč. U každé kapitoly podal starosta výklad k jejímu obsahu a
zvlášť uvedl investiční výdaje a nákupy, které jsou kapitole zahrnuty (zpevněná
plocha za hřbitovem a stožár pro internet, opravy a úpravy KD, setkání rodáků,
nákup nemovitostí a pohledávek u SPÚ, studie dostavby MŠ apod.). Zároveň
upozornil na drobné úpravy v předloženém rozpočtu, které byly odlišné od
zveřejněného návrhu rozpočtu. Vzhledem k tomu, že rozpočet byl již
v zastupitelstvu projednáván a provedené úpravy rozpočet pouze upřesňují,
členové ZO neměli k jeho návrhu žádné připomínky a rozpočet byl v navrženém
znění schválený.
Usnesení č. 5/XXV/14.3.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje rozpočet obce na rok 2018.
Rozpočet je schválený jako vyrovnaný ve výši 7.738.100,- Kč.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 0

6) V obci již od r. 2004 provozuje prodejnu smíšeného zboží paní Kalců z Brtničky.
V současné době se obrátila na obec s informací, že tržby v obchodě se stále
snižují a provoz obchodu je pro ni nerentabilní. Z tohoto důvodu by bylo potřeba,
aby obec na provoz obchodu přispívala, jinak zvažuje i jeho uzavření.
Zastupitelstvo danou situaci projednalo, konstatovalo, že problém není jenom ve
snižujícím se zájmu obyvatel o tuto službu, ale také v nedostatečném sortimentu
a krátké otevírací době prodejny. Závěrem bylo konstatováno, že bude vhodné
získat k této problematice více informací a celou záležitost projednat na některém
dalším zasedání ZO. Žádné usnesení k tomuto bodu nebylo přijaté.

7) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou p. Sadílka na spolupráci týkající se
zmapováním dějin naší obce a vypracování materiálů a podkladů o minulosti
obce. Tento historik spolupracuje již s několika okolními obcemi a jím získané
informace k historii naší obce by mohly být zajímavé. ZO navrhlo, aby s panem
Sadílkem starosta obce projednal konkrétní podobu spolupráce, se kterou bude
následně ZO seznámeno. Žádné usnesení k danému bodu nebylo přijato.
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8) V rámci diskuze byla diskutovaná příprava setkání rodáků obce a oprava
sociálních zařízení v KD. V rámci diskuse nabylo přijaté žádné usnesení.

9) Příští zasedání ZO se bude konat v pondělí 4. června 2018 v 19:30 hod. Na
program zasedání bude zařazeno projednání závěrečného účtu obce za r. 2018.
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 20:30 hod. ukončil.
Usnesení č. 9/XXV/14.3.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
pondělí 4. června 2018 v 19:30 hod. Zasedání se bude konat v prostorách
obecního úřadu. Na programu zasedání bude projednání závěrečného účtu obce
za r. 2018. Další 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

