Zápis z XXVII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 16. 8. 2018 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

7 - Luboš Krátký, Oldřich Svoboda, František Novák, Miroslav Fišer, Martina
Krčálová, Pavel Nováček, Jana Bártů

Omluveni:

-

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 Miroslav Fišer
a

Martina

Krčálová.

ZO

tyto

návrhy

schválilo.

Usnesení č. 2/XXVII/16.8.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Miroslava Fišera a Martinu Krčálovou ověřovateli Zápisu o průběhu XXVII.
zasedání ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 16. 8. 2018.
Hlasování:

pro 7

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 XXVII. zasedání ZO schválený.
Usnesení č. 3/XXVII/16.8.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXVII.
zasedání ZO, konaného dne 16. 8. 2018:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
4. Kontrola zápisu z XXVI. zasedání ZO
5. Vyhodnocení akce VI. setkání rodáků obce Dlouhá Brtnice
6. Přijmutí pracovníka na dohodu o pracovní činnosti
7. Diskuze
1

8. Závěr
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XXVI. zasedání ZO,
konaného dne 4. 6. 2018. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Starosta obce poděkoval všem členům ZO, jejich rodinným příslušníkům, členům
SDH a dalším občanům, kteří se na VI. setkání rodáků naší obce podíleli. Akce
proběhla úspěšně a setkala se u rodáků s velkým ohlasem. Celkové náklady akce
(pohoštění, kulturní pořady, upomínkové předměty, poštovné apod.) činily
218.840,- Kč. Tato částka byla hrazena z příspěvků rodáků na akci (47.300,- Kč)
a ostatní náklady (171.540,- Kč) byly uhrazeny z rozpočtu obce. Nakládání
s finančními prostředky souvisejícími s touto akcí byly předmětem jednání
kontrolního výboru, který neshledal ve financování akce žádné nedostatky. ZO
následně vzalo informaci na vědomí. K tomuto bodu jednání nebylo přijato žádné
usnesení.

6) Starosta obce informoval ZO, že se stále se zvyšujícím množstvím obecního
majetku a techniky a taky v souvislosti s výskytem kůrovcové kalamity v lesích se
neustále zvyšuje množství práce, kterou musí vykonávat zaměstnanec obce.
Protože v současné době končí ve stávajícím zaměstnání člen zastupitelstva pan
Fišer, projednal s ním starosta obce možnost zaměstnání na dohodu o pracovní
činnosti v období od září do prosince 2018. Zastupitelstvo obce se zaměstnáním
pana Fišera vyjádřilo souhlas.
Usnesení č. 6/XXVI/16.8.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice souhlasí s uzavřením dohody o pracovní
činnosti s členem zastupitelstva obce panem Miroslavem Fišerem. Pan Fišer
bude na základě této smlouvy provádět potřebné práce na majetku obce v období
od 1. září 2018 do 31. prosince 2018.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 1

7) Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

8) Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,05 hod. Příští zasedání ZO
se bude konat ve středu 19. 9. 2018 v 19,30 hod.
Usnesení č. 7/XXVI/16.8.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice stanovuje termín příštího zasedání ZO na
středu 19. září 2018 v 19:30 hod. Zasedání se bude konat v prostorách obecního
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úřadu. Program zasedání je pověřený sestavit starosta obce podle aktuální
potřeby.

Hlasování:

pro 7

proti 0

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………
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zdržel se 0

