Zápis z XXII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 8. 11. 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 19:32 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
František

Novák

a

Miroslav

Fišer.

ZO

tyto

návrhy

schválilo.

Usnesení č. 2/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Františka Nováka a Miroslava Fišera ověřovateli Zápisu o průběhu XXII. zasedání
ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 8. 11. 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/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXII. zasedání
ZO, konaného dne 8. 11. 2017:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XXI. zasedání ZO
5. Situace ve školských zařízeních zřizovaných obcí
6. Zápis do kroniky obce za rok 2016
7. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za r. 2017
8. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s.
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9. Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2018
10. Žádost o dotaci ze SZIF na vyvážecí vlek
11. Setkání rodáků obce 2018 – průběžná informace o přípravě
12. Odprodej obecního pozemku manželům Kaďůrkovým
13. Nabídka na odprodej pozemků – p. Sobotka
14. Rozpočet 2017 – Rozpočtová opatření č. 5 a 6
15. Příprava rozpočtu pro rok 2018 a rozpočtové provizorium pro rok 2018
16. Diskuze
17. Závěr
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XXI. zasedání ZO,
konaného dne 6. 9. 2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Vzhledem ke skutečnosti, že z dnešního zasedání ZO se ze zdravotních důvodů
omluvila ředitelka Základní školy Mgr Konečná, nebyl tento bod programu
projednáván. Problematika bude zařazená do programu příštího zasedání.

6) Se zápisem do kroniky naší obce za rok 2016 seznámil ZO místostarosta obce
pan Nováček. Návrh zápisu vypracovaly kronikářka obce Mgr Oldřiška Srbecká a
paní Tereza Nováčková. Zo následně ZO zápis do kroniky obce schválilo.
Usnesení č. 6/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje text zápisu do kroniky obce za rok
2016.
Hlasování:

7)

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Starosta obce seznámil ZO se zněním Zápisu z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Dlouhá Brtnice za období 1. 1. 2017 až 30. 6. 2017,
vyhotovený odborem kontroly krajského úřadu. Při kontrole nebyly zjištěny chyby
a nedostatky a zároveň bylo konstatováno, že byly napraveny všechny nedostatky
zjištěné při kontrole za rok 2016. ZO uvedený zápis vzalo na vědomí.
Usnesení č. 7/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Dlouhá Brtnice za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017.
Hlasování:

pro 6

proti 0
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zdržel se 0

8) Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy na zřízení věcného břemene ve
prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. Věcné břemeno se týká umístění
zemní přípojky NN (kabel a pojistková skříň) pro nemovitost čp. 98 p. Oldřicha
Svobody na obecních pozemcích p.č. 1398/1 a 1856/2. ZO uzavření smlouvy
schválilo.
Usnesení č. 8/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení
věcného břemene č. JI-014330042576/003 se společností E.ON Distribuce, a.s.,
jejíž předmětem je umístění a provozování zemní přípojky NN pro nemovitost čp.
98 v naší obci.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

9) Starosta obce seznámil ZO s návrhem smlouvy o veřejných službách na zajištění
dopravní obslužnosti naší obce se společností ICOM transport a.s., Jihlava. Tato
smlouva je uzavíraná každoročně na provozování těch autobusových spojů, které
nejsou zahrnuty do základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina a obce jejich
provozování požadují. Ztrátu těchto spojů potom hradí obce na trase procentuálně
podle počtu obyvatel. Jedná se o spoje č. 12 a 15 na lince 760471 (sobotní spoj
do Jihlavy a zpět), spoj č. 20 na lince 760460 (podvečerní spoj z Jihlavy v neděli a
o svátcích) a spoj č. 16 na lince 760490 (ranní spoj do Třeště). Oproti loňskému
roku byla ze smlouvy, v souladu s usnesením ZO z minulého zasedání, vypuštěn
spoj č. 15 na lince 760500 (večerní spoj z Jihlavy). ZO uzavření smlouvy
schválilo.
Usnesení č. 9/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice Smlouvu o veřejných službách č. 14/2018 se
společností ICOM transport a.s., Jihlava, na zajištění dopravní obslužnosti obce
autobusovými spoji, které nejsou zařazeny do základní dopravní obslužnosti Kraje
Vysočina.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

10) Starosta obce seznámil ZO s žádostí o dotaci na vyvážecí vlek pro lesní
hospodářství, kterou podal na Státní zemědělský intervenční fond. Žádosti byly
přijímány do konce října 2017, proto tuto žádost nechal zadministrovat a na
případný nákup je projednáván dodatečně. ZO podání žádosti schválilo a
konstatovalo, že pokud nebude žádost pokrytá z dotace ze SZIF bylo by dobré
zkusit na zakoupení tohoto vleku zajistit jiný dotační titul.
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Usnesení č. 10/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje podání žádosti na SZIF o dotaci na
vyvážecí vlek do lesa. Zároveň souhlasí se zakoupením tohoto vleku i v případě,
že nebude obci poskytnutá dotace ze SZIF, ale podaří se získat dotaci z jiného
zdroje.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

11) Starosta obce informoval o postupu příprav na setkání rodáků obce v příštím
roce. V současné době probíhá jednání o upomínkovém předmětu, dále o
odpoledním kulturním vystoupení a s hudební skupinou na večerní taneční
zábavu. ZO tyto informace vzalo na vědomí.

12) O odprodání části obecního pozemku p. č. 1895/1 v k.ú. Dl. Brtnice požádali
manželé Pavel a Renata Kaďůrkovi, bytem Dl. Brtnice čp. 52. Při zaměření
zrekonstruované nemovitosti čp. 40, kterou vlastní, bylo zjištěno, že tato
nemovitost zasahuje do předmětného obecního pozemku a to plochou 1 m2. Aby
mohla proběhnout kolaudace této stavby, požádali vlastníci obec o odkoupení této
zastavěné plochy. ZO odprodání pozemku odsouhlasilo za cenu 50,- Kč. Veškeré
náklady na převod pozemku ponesou manželé Kaďůrkovi.
Usnesení č. 12/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje prodej části obecního pozemku p. č.
1895/1 o výměře 1 m2, zastavěného nemovitostí čp. 40 v k. ú. Dlouhá Brtnice,
manželům Renatě a Pavlovi Kaďůrkovým, bytem Dlouhá Brtnice čp. 52. Prodej se
uskuteční za cenu 50,- Kč a veškeré náklady na převod pozemku ponesou
manželé Kaďůrkovi. Záměr odprodat předmětný pozemek byl zveřejněný na
úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době od 22. 10. 2017 do 8. 11.
2017.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

13) Pan Pavel Sobotka, bytem Třebíč, nabídl obci k odkoupení zemědělské pozemky,
které vlastní v k.ú. Dlouhá Brtnice. Celková výměra těchto pozemků je 8974 m 2 a
nachází se ve dvou celcích. Jeden v prostoru Za kostelem, kde z části sousedí
s obecním hřištěm a druhý v lokalitě V kopaninách. O prodej projevilo zájem již
několik cizích zájemců a pan Sobotka nabídl obci, že pokud obec bude mít o
pozemky zájem a zaplatí za ně cenu odpovídající nabídkám těchto zájemců, tj.
110 000,- až 150 000,- Kč/ha, prodá tyto pozemky naší obci. ZO konstatovalo, že
v současné době tyto pozemky nejsou pro obec potřebné, ale protože nelze
vyloučit, že by se tyto pozemky hodily obci v budoucnu, např. pro směnu za jiné
pozemky, které bude obec potřebovat a protože cena zemědělských pozemků
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stále stoupá a lze předpokládat, že takováto nabídka na odkoupení pozemků je
velmi ojedinělá, je výhodné tyto pozemky koupit. ZO následně schválilo
odkoupení těchto pozemků za celkovou cenu 108.000,- Kč. Obec také ponese
veškeré náklady na převod pozemků.
Usnesení č. 13/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje nabytí pozemků v k. ú. Dlouhá
Brtnice p. č. 740/11, 883/65, 883/67, 1400, 1401, 1411/3, 1444/13 a 1964/19 o
celkové výměře 8.974 m2, zapsané na LV 111 pro pana Pavla Sobotku, bytem
Třebíč, do vlastnictví obce Dlouhá Brtnice, za celkovou kupní cenu 108.000,- Kč.
Veškeré náklady na převod pozemků ponese obec Dlouhá Brtnice.

14) Starosta obce seznámil ZO s návrhem Rozpočtových opatření č. 5 a 6 rozpočtu
obce na rok 2017. ZO rozpočtová opatření schválilo.
Usnesení č. 14/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Rozpočtová opatření č. 5 a 6,
rozpočtu obce na rok 2017, která jsou Přílohou č. 1) a 2) zápisu z dnešního
zasedání ZO.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

15) Starosta obce seznámil ZO s návrhem investic, které by bylo vhodné zařadit do
rozpočtu obce na příští rok. Zastupitelstvo celou problematiku prodiskutovalo.
Sestavování rozpočtu obce na r. 2018 bude ještě na programu některého
z příštích zasedání, proto nebylo v tomto směru přijato žádné usnesení.
Vzhledem ke skutečnosti, že obec v r. 2017 neschválí rozpočet obce na r. 2018,
navrhl starosta obce zastupitelstvu schválit do doby přijetí řádného rozpočtu na
rok 2018 rozpočtové provizorium, aby bylo možné provádět potřebné příjmy a
výdaje obce. Následně zastupitelstvo obce rozpočtové provizorium schválilo.
Usnesení č. 15/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje rozpočtové provizorium obce pro r.
2018. Běžné výdaje budou čerpány do výše 30% skutečných celkových výdajů
dosažených v r. 2017. Nové investiční akce nebudou po dobu rozpočtového
provizoria zahajovány. Obec bude hradit pouze investiční závazky vyplývající ze
smluv uzavřených v předcházejících letech. Platnost rozpočtového provizoria
skončí schválením rozpočtu obce Dlouhá Brtnice na rok 2018. Rozpočtové příjmy
a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu po jeho schválení.
Hlasování:

pro 6

proti 0

5

zdržel se 0

16) V rámci diskuze bylo projednáno dopravní značení místních komunikací – DZ
průjezd zakázán, instalace vánočního stromečku a předláždění zpevněných ploch
u čp. 40 v rámci probíhající opravy silnice I/38. V rámci diskuze nebylo přijato
žádné usnesení.

17) Příští zasedání ZO se bude konat v pondělí 11. prosince 2017 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 21:55 hod. ukončil.
Usnesení č. 17/XXII/8.11.2017:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
pondělí 11. prosince 2017 v 19:00 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:

…………………………

6

zdržel se 0

