Zápis z XXVIII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 19. 9. 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/XXVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a
Miroslava Fišera a Martinu Krčálovou ověřovateli Zápisu o průběhu XXVIII.
zasedání ZO Dlouhá Brtnice, konaného dne 19. 9. 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. Starosta obce
navrhnul vložit do programu jednání bod týkající se nákupu pozemků u STK,
protože v uplynulém týdnu došlu s majiteli pozemků v této věci k dohodě.
Zastupitelstvo schválilo zařazení této problematiky jako bod 13. Další
pozměňovací návrhy nebyly předneseny. Následně byl program XXVIII. zasedání
ZO schválený.
Usnesení č. 3/XXVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XXVIII.
zasedání ZO, konaného dne 19. 9. 2018:
1. Zahájení
2. Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu zasedání
1

4. Kontrola zápisu z XXVII. zasedání ZO
5. Rozpočtové provizorium na r. 2019
6. Činnost finančního výboru ZO za rok 2018
7. Činnost kontrolního výboru ZO za rok 2018
8. Nákup vybavení pro JPO
9. Nákup osobního vozidla pro potřeby obce
10. Volby do ZO 5. a 6. 10. 2018
11. Finanční odměna starostovi obce
12. Situace v obecních lesích – napadení porostů lýkožroutem
13. Nákup pozemku u STK
14. Diskuze
15. Závěr
Hlasování:

pro 7

zdržel se 0

proti 0

4) Starosta obce seznámil členy ZO se zněním zápisu z XXVII. zasedání ZO,
konaného dne 16. 6. 2018. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době končí mandát stávajícího
zastupitelstva obce a nově zvolené zastupitelstvo pravděpodobně nebude stačit
připravit a schválit rozpočet obce na r. 2019, navrhl starosta obce zastupitelstvu
schválit do doby přijetí řádného rozpočtu pro rok 2019 rozpočtové provizorium,
aby bylo možné provádět potřebné příjmy a výdaje obce. Následně zastupitelstvo
obce rozpočtové provizorium schválilo.
Usnesení č. 5/XVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje rozpočtové provizorium obce na
období leden až březen 2019. Běžné výdaje budou čerpány do výše 30 %
skutečných celkových výdajů dosažených v roce 2018. 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 2019. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době
rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

6) S činností finančního výboru ZO za r. 2018 seznámil ZO předseda FV p.
Svoboda, který ZO seznámil se zápisy ze zasedání FV konaných ve dnech 7. 2.
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2018, 4. 6. 2018 a 19. 9. 2018. ZO k činnosti FV nemělo žádné připomínky a
zprávu o činnosti FV za rok 2018 vzalo na vědomí.
Usnesení č. 6/XVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí zprávu o činnosti finančního
výboru zastupitelstva obce za rok 2018.
Hlasování:

7)

pro 7

proti 0

zdržel se 0

S činností kontrolního výboru ZO za r. 2018 seznámil ZO předseda KV p. Novák,
který ZO seznámil se zápisy ze zasedání KV konaných ve dnech, 4. 6. 2018, 16.
8. 2018 a 19. 9. 2018. ZO k činnosti KV nemělo žádné připomínky a zprávu o
činnosti KV za rok 2018 vzalo na vědomí.
Usnesení č. 7/XVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
výboru zastupitelstva obce za rok 2018.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

8) Starosta obce informoval ZO, že v průběhu letních měsíců se naskytla příležitost
na zakoupení ojetého zachovalého hasičského vozidla Ford Tranzit od města
Jablonné nad Orlicí za cenu 40.000,- Kč. Protože naše zásahové vozidlo AVIA už
je ve špatném technickém stavu (poměrně rozsáhlá koroze a další závady) a jeho
oprava by byla nákladná, a zároveň bylo potřeba rychlého jednání, protože o
nabízené vozidlo Ford transit byl velký zájem, auto pro naši JPO zakoupil. ZO
s tímto postupem vyjádřilo souhlas. V rámci dalšího jednání bylo odsouhlaseno
stávající hasičské auto AVIA nabídnout k prodeji přes HZS Kraje za cenu 6.000,Kč a v případě, že o vozidlo nikdo neprojeví zájem toto následně vyřadit
z provozu a předat k likvidaci. Dále starosta obce informoval ZO, že obci byla
Krajem Vysočina přidělená dotace 35.000,- Kč na zakoupení výkonné třífázové
elektrocentrály pro potřeby JPO.

Usnesení č. 9/XXVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje nákup osobního vozidla Ford transit
pro potřeby JPO naší obce za cenu 40.000,- Kč. Dále pověřuje starostu obce, aby
prostřednictvím HZS Kraje Vysočina nabídnul obecní vozidlo Avia na prodej a
případnému zájemci toto vozidlo prodal za cenu 6.000,- Kč. V případě, že o toto
vozidlo nikdo neprojeví zájem, bude vozidlo předáno k likvidaci.
Hlasování:

pro 7

proti 0
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zdržel se 0

9) Starosta obce informoval ZO, že rozhodnul zakoupit do majetku obce starší
automobil typu SUV zn. Toyota RAV 4. Potřeba tohoto vozidla vyvstala zejména
s ohledem na zvýšenou potřebu dohledu nad provozem obecního vodovodu – už
cca 7 měsíců přetrvávající problémy s filtry na odstranění železa a manganu ve
vodojemu, které vyžadují zásah ve vodojemu až několikrát denně, i s ohledem na
potřebou zvýšeného dohledu nad vodními zdroji z důvodu přetrvávajícího sucha,
a také z důvodu pravidelné kontroly výskytu kůrovce v obecních lesích a prací na
odstranění napadených stromů. Dosud pro potřeby obce užíval vozidlo soukromé,
což se stává problematické, protože cesty do uvedených míst jsou nezpevněné a
pro osobní automobil sjízdné jen za dobrých klimatických podmínek. Vozidlo bude
namísto dosud používaných vozidel soukromých používáno také pro další potřeby
obce a obecního úřadu.

Usnesení č. 9/XXVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zakoupení staršího SUV vozidla zn.
Toyota RAV 4. O provozu vozidla bude rozhodovat starosta obce, kterému je
vozidlo zároveň k dispozici pro potřeby souvisejícím s výkonem jeho funkce.
Veškerý provoz vozidla bude zaznamenaný v knize jízd. Se souhlasem starosty
obce a pro potřeby obce a obecního úřadu může vozidlo použít také jiná osoba.
V případě nepřítomnosti starosty o provozu vozidla rozhoduje místostarosta obce.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

10) Starosta informoval ZO, že v obci byly podané dvě kandidátní listiny pro volby do
zastupitelstva obce, které jsou vyhlášené na 5. a 6. října. Zároveň informoval
členy ZO, že jejich členství v současném zastupitelstvu končí prvním dnem
uvedených voleb. Výjimkou je starosta a místostarosta obce, kteří vykonávají svoji
funkci do ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva. Vzhledem
k zákonným lhůtám daným zákonem o volbách do ZO by se ustavující zasedání
zastupitelstva mělo konat na přelomu října a listopadu. Toto zasedání svolává
stávající starosta (v případě jeho nepřítomnosti místostarosta) a předsedá mu
nejstarší zvolený člen nového zastupitelstva. K tomuto bodu zasedání nebylo
přijato žádné usnesení.

11) Zastupitelstvo projednalo možnost udělení mimořádné odměny starostovi obce.
Udělení odměny nově umožňuje nařízení vlády o odměňování členů
zastupitelstev územně samosprávných celků. Vzhledem ke skutečnosti, že se
v letošním roce podařilo zorganizovat zdařilé setkání rodáků obce a k tomuto
setkání kompletně opravit sociální zařízení v KD a zřídit přístupovou rampou pro
bezbariérový přístup do objektu, dále zajistit výstavbu stožáru pro internet a
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zpevněné plochy za hřbitovem, zajistit dotaci na vyvážecí vlek a zprovoznit sklad
techniky z bývalé drůbežárny v areálu zemědělského družstva, zajistit provoz
vodovodu i přes technické problémy s úpravnou vody a také s ohledem na další
zrealizované akce v průběhu celého volebního období, rozhodlo zastupitelstvo
obce poskytnout starostovi obce mimořádnou odměnu ve výši dvou měsíčních
platů. Tato odměna bude starostovi vyplacena v rámci odměny za měsíc září
2018.

Usnesení č. 11/XXVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje mimořádnou odměnu starostovi
obce ve výši dvou měsíčních platů. Tato odměna se starostovi obce poskytuje za
přípravu a organizaci VI. setkání rodáků naší obce, přípravu kulturního domu pro
tuto akci a to zejména zajištění kompletní opravy sociálních zařízení a
bezbariérové přístupové rampy do KD, přípravu a realizaci stavby zpevněné
plochy za hřbitovem a stožáru pro internet, zajištění nákupu nové techniky pro
obec, zřízení skladu obecní techniky z nevyužívaného zemědělského objektu,
zajištění plynulého provozu obecního vodovodu přes technické problémy
s úpravnou vody v letošním roce a dále s ohledem na akce zrealizované v celém
končícím volebním období. Tato mimořádná odměna bude starostovi vyplacena
v rámci odměny za měsíc září 2018.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 1

12) V současné době jsou v celé republice problémy s přemnoženým lýkožroutem,
který napadá lesní porosty. Přesto, že v naší oblasti není situace až tak kritická, je
i v naší obci napadených hodně porostů. Jedním z napadených porostů je obecní
les v lokalitě Hejlí po levé straně silnice na Stonařov. Už nyní zde obec vytěžila
cca 140 m3 dřevní hmoty, ale brouk se šíří dál a bude zde nutné v těžbě
pokračovat. Těžbu bude potřeba realizovat zaměstnanci obce, protože
v současné době je celorepublikový nedostatek pracovníků, potřebných na
zpracování této kalamity. Velkým problémem je také odbyt vytěžené hmoty,
protože na trhu je přetlak broukového dřeva a také výkupní ceny stěží pokrývají
náklady na těžbu. Například cena kulatiny se pohybuje okolo 900,- Kč/plm., což je
cca o 1.000,- až 1.200,- Kč/plm méně oproti ceně za zdravého dřevo. Zároveň je
předpoklad, že se situace bude ještě zhoršovat. K danému bodu ZO nepřijalo
žádné usnesení.

13) Starosta obec seznámil ZO s nabídkou společnosti Autocontrol, spol. s r. o., která
nabídla obci k prodeji pozemky v okolí své provozovny STK, které by měly sloužit
jako veřejné cesty pro přístup k nemovitostem v této lokalitě, zejména k novým
rozestavěným a plánovaným novostavbám RD. Celková výměra těchto pozemků
je 1067 m2 a požadovaná cena 50,- Kč/m2. Společnost Autocontrol nechala
zpracovat příslušný oddělovací geometrický plán. Zastupitelstvo obce nabytí
pozemků do vlastnictví obce za požadovanou cenu odsouhlasilo.
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Usnesení č. 13/XXVIII/19.9.2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabytí pozemků p.č. 250/2 o výměře 35 m2 a dílu
„a“ pozemku 251/2 o výměře 1032 m2, dle Geometrického plánu č. 270-56/2018,
vše v k.ú. Dlouhá Brtnice, za celkovou cenu 53.530,- Kč, do vlastnictví obce
Dlouhá Brtnice. Návrh na vklad pozemku do Katastru nemovitostí uhradí obec Dl.
Brtnice.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

14) V rámci diskuze bylo projednán průběh stavby zpevněné plochy a stožáru pro
internet, podaná informace o schválení žádosti o dotaci pro prodejnu potravin
v naší obci Krajem Vysočina, problémech se zvýšeným obsahem manganu
v obecním vodovodu a vleklých problémech s filtračním zařízením ve vodojemu a
svozu podzimním svozu objemných a nebezpečných odpadů, který se uskuteční
20. října. V rámci diskuze nebylo přijato žádné usneseni.

15) Závěrem starosta obce poděkoval všem členům zastupitelstva za práci v celém
volebním období a vzhledem ke skutečnosti, že byly projednány všechny body
programu, zasedání zastupitelstva ve 21:20 hod. ukončil.

Zapsal:

…................................

Ověřil:

…................................

Starosta obce:

…………………………
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