Zápis z XXIV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 7. 2. 2018 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

4 - Luboš Krátký, Oldřich Svoboda, František Novák, Jana Bártů,

Omluveni:

3 - Martina Krčálová, Pavel Nováček, Miroslav Fišer

Průběh zasedání:

1) Starosta obce Luboš Krátký zahájil zasedání zastupitelstva obce v 19:10 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

Jana

Bártů.

ZO

tyto

návrhy

schválilo.

Usnesení č. 2/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Františka Nováka a Janu Bártů ověřovateli Zápisu o průběhu XXIV. zasedání ZO
Dlouhá Brtnice, konaného dne 7. 2. 2018.
Hlasování:

pro 4

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 XXIV. zasedání schválený.
Usnesení č. 3/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXIV. zasedání
ZO, konaného dne 7. 2. 2018:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XXIII. zasedání ZO
5. Žádost Linky důvěry STŘED o příspěvek na r. 2018
6. Žádost Stanice Pavlov o příspěvek na r. 2018
7. Žádost organizace Senioři Stonařov o příspěvek na r. 2018
8. Žádost Centra pro zdravotně postižené o příspěvek na r. 2018
9. Změna Usnesení ZO o prodeji části pozemku p.č. 13/1 p. Davidu Burdovi
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10. Vypořádání skutečně užívaných hranic pozemků u nemovitostí č.p. 49 a 50.
11. Publikace Křížem krážem Vysočinou
12. Petice na ochranu místní samosprávy
13. Diskuze
14. Závěr
Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XXIII. zasedání ZO,
konaného dne 11. 12. 2017. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Starosta obce seznámil ZO s žádostí společnosti STŘED, z.ú., Třebíč, o dotaci
ve výši 1,- Kč na každého obyvatele obce, na činnost telefonické krizové pomoci –
Linky důvěry STŘED, provozované touto společností v kraji Vysočina. Dotace je
žádaná na provoz této linky od 1.1.2018 do 31.12. 2018. Zastupitelstvo obce
rozhodlo této žádosti vyhovět a poskytnout společnosti částku 400,- Kč
Usnesení č. 5/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti STŘED,
z.ú., Třebíč, IČO 70870896, ve výši 400,- Kč. Dar je určený na provoz telefonické
krizové linky Linka důvěry STŘED v roce 2018.
Hlasování:

pro 4

zdržel se 0

proti 0

6) Starosta obce seznámil ZO s žádostí Záchranné stanice pro handicapované
živočichy Pavlov, o.p.s., o finanční podporu pro rok 2018. Zastupitelstvo obce
rozhodlo této žádosti vyhovět a poskytnout společnosti finanční dar ve výši 1000,Kč.
Usnesení č. 6/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti Stanice
Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, ve výši 1.000,- Kč. Dar je určený na provoz
záchranné stanice pro handicapované živočichy v roce 2018.
Hlasování:

pro 4

zdržel se 0

proti 0

7) Starosta obce seznámil ZO s žádostí společnosti Senioři Stonařov a okolí, z. s., o
příspěvek na činnost na rok 2018. Zastupitelstvo obce rozhodlo této žádosti
vyhovět a poskytnout společnosti na činnost v roce 2018, v souladu se Smlouvou
o opakovaném poskytnutí daru uzavřenou s touto společností dne 18. 3. 2015,
dar ve výši 3.000,- Kč
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Usnesení č. 7/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje, v souladu se Smlouvou o opakovaném
poskytování daru, uzavřenou dne 18. 3. 2015, poskytnutí finančního daru
společnosti Senioři a okolí, z. s., Stonařov, IČO 03753557, ve výši 3.000,- Kč.
Dar bude poskytnutý ze schváleného rozpočtu naší obce pro rok 2018 a je určený
na činnost předmětné organizace v tomto roce.
Hlasování:

pro 4

zdržel se 0

proti 0

8) Starosta obce seznámil ZO s žádostí společnosti Centrum pro zdravotně
postižené kraje Vysočina o příspěvek pro činnost Centra v Jihlavě na rok 2018.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, s ohledem na již schválené a nasmlouvané
příspěvky jiným organizacím, této žádosti nevyhovět.
Usnesení č. 8/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce neodsouhlasilo poskytnutí příspěvku společnosti Centrum pro
zdravotně postižené na rok 2018.
Hlasování:

pro 4

zdržel se 0

proti 0

9) Starosta obce informoval ZO o skutečnosti, že na obec se obrátil pan David
Burda, majitel nemovitosti čp. 24, kterému ZO usnesením č. 6/XVIII/15.3.2017
odsouhlasilo odprodat část obecního pozemku p.č. 13/1, nacházejícího se uvnitř
oplocení této nemovitosti. Pan Burda se stal vlastníkem také dlouhé roky
opuštěné a chátrající sousední nemovitosti čp. 23. U této nemovitosti je stejný
problém jako u nemovitosti čp. 24 a to, že historické oplocení tohoto objektu je na
obecním pozemku p.č. 13/1. Na základě této skutečnosti a ve snaze o
vypořádání skutečně užívaných hranic pozemků, požádal pan Burda také o
odprodání části obecního pozemku p.č. 13/1, nacházejícího se uvnitř oplocení
nemovitosti čp. 23. Na oddělení pozemku byl udělaný GPL, celková výměra části
pozemku p.č. 13/1, která se nachází uvnitř oplocení předmětných nemovitostí, má
výměru 258 m2 a je v tomto GPL označená číslem 13/5. Zastupitelstvo následně
prodej tohoto pozemku panu Burdovi odsouhlasilo.
Usnesení č. 9/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 13/5 o výměře
258 m2, odděleného z obecního pozemku p.č. 35/1 geometrickým plánem č.26597/2017, vypracovaným Ing. Františkem Prknou dne 15.12.2017. Prodej se
uskuteční za cenu 50,- Kč/m2 a veškeré náklady na převod pozemku ponese pan
Burda. Součástí předmětné smlouvy o převodu pozemků bude věcné břemeno
opravňující obec Dl. Brtnice provozovat vodovodní řad, který je v tomto pozemku
umístěný. Záměr odprodat předmětný pozemek byl zveřejněný na úřední desce
obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době od 22. 1. 2018 do 7. 2. 2018.
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Hlasování:

pro 4

zdržel se 0

proti 0

10) Starosta

obce seznámil ZO s následující skutečností. Usnesením č.
10/XIX/3.5.2017 odsouhlasilo ZO prodej dvou částí obecního pozemku p.č.
1895/1, užívaných jako součást nemovitosti čp. 48, panu Ladislavu Pokornému,
bytem Dl. Brtnice 48. Při geodetickém měření bylo zjištěno, že také u sousedních
nemovitostí čp. 49 manželů Svobodových, bytem Dl. Brtnice čp 156 a čp. 50 ve
vlastnictví pana Papouška, bytem Dl. Brtnice čp. 147,
jsou skutečné a
dlouhodobě užívané hranice pozemků (oplocení předzahrádek) odlišné od stavu
evidovaném v Katastru nemovitostí. Aby mohl být příslušný geometrický plán
dobře vyhotovený, jeví se jako potřebné, aby byly zaměřeny skutečné hranice u
všech těchto nemovitostí, které spolu sousedí a vypořádání skutečně užívaných
pozemků proběhlo kompletně. Starosta obce majitele obou nemovitostí o této
skutečnosti informoval a tito projevili zájem vlastnictví pozemků uvést do souladu
se skutečností. ZO následně rozhodlo, že obec zadá a uhradí příslušný
geometrický plán. Tento GPL bude následně projednaný s jednotlivými vlastníky a
na zasedání ZO pak budou projednány konkrétní směny a prodeje pozemků již
dle tohoto GPL.
Usnesení č. 10/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje vyhotovení a úhradu oddělovacího
geometrického plánu na zaměření skutečně užívaných hranic obecního pozemku
p.č. 1895/1 a pozemků užívaných jednotlivými vlastníky jako součásti nemovitostí
čp. 48, 49 a 50 v k.ú. Dl. Brtnice. Na základě tohoto GPL budou následně
vypořádané vlastnické vztahy k těmto pozemkům.
Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

11) Starosta obce seznámil ZO s nabídkou na spolupráci s vydáním knížky Křížem
krážem Vysočinou – Jihlavsko, kterou obcím nabízí autor těchto publikací pan
Frolek. Spolupráce spočívá v umístění placeného textu s fotografiemi o obci v této
publikaci a následné distribuci knížek prostřednictvím obce. Protože v minulosti
bylo již několik knížek obdobného zaměření vydáno, rozhodlo ZO, že do této
publikace obec již vkládat finanční prostředky nebude.
Usnesení č. 11/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice rozhodlo, že obec Dlouhá Brtnice nebude
vynakládat finanční prostředky na realizaci připravované publikace Křížem
krážem Vysočinou – Jihlavsko., autora pana Radomila Frolka. Proti umístění
bezplatného informativního textu o obci nemá ZO námitky.
Hlasování:

pro 4

proti 0
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zdržel se 0

12) Starosta obce seznámil ZO s textem Petice na ochranu místní samosprávy a
členy petičního výboru. Petice je směřovaná zákonodárným sborům ČR a
ministrům vlády a žádá, aby tyto orgány respektovaly právo na samosprávu obcí,
měst a krajů a nebyly realizované kroky k postupnému omezování tohoto práva.
ZO text petice podpořilo svými podpisy. Petice bude vyložená k podpisu dalším
zájemcům v prostorách obecního úřadu a následně předaná petičnímu výboru.
K tomuto bodu jednání nebylo přijaté žádné usnesení.

13) V rámci diskuze byla diskutovaná příprava setkání rodáků obce, oprava
sociálních zařízení v KD a nákup vyvážecího vleku prostřednictvím Podpůrného
zemědělského a lesnického fondu (PGRLF). V rámci diskuse byli schváleno aby
se členy zastupitelstva obce, kteří se budou podílet na přípravě sálu a na opravě
sociálních zařízení v tomto objektu byla na provedené práce uzavřená dohoda a
vyplacená odměna.
Usnesení č. 13/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření smluv o provedení práce a
vyplacení odměny členům zastupitelstva obce, kteří se budou podílet na přípravě
sálu a úklidu sálu na setkání rodáků po rekonstrukci sociálních zařízení v tomto
objektu.

14) Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 14. března 2018 v 19:00 hod. Na
program zasedání bude zařazeno projednání rozpočtu obce na 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 20:45 hod. ukončil.
Usnesení č. 14/XXIV/7.2.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
středu 14. března 2018 v 19:00 hod. Zasedání se bude konat v prostorách
obecního úřadu. Na programu zasedání bude projednání rozpočtu obce na r.
2018. Další program zasedání je pověřený sestavit starosta obce podle aktuální
potřeby.
Hlasování:

pro 4

proti 0
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zdržel se 0

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………
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