Zápis z II. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 19. 12. 2018 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

4 - Luboš Krátký, Miroslav Fišer, Martina Krčálová, František Novák

Omluveni:

3 - Jana Bártů, Pavel Nováček, Oldřich Svoboda

Průběh zasedání:

1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:05 hodin, přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomná nadpoloviční většina všech zvolených
zastupitelů obce a toto zasedání je usnášeníschopné.

2) Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miroslava Fišera a Františka Nováka a pořizovatelem
zápisu Luboše Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně bylo o návrhu
hlasováno.
Návrh usnesení č. 2/2/19.12.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Miroslava
Fišera a Františka Nováka ověřovateli zápisu o průběhu II. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 19. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/2/19.12.2018 bylo schváleno.

3) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
II. zasedání zastupitelstva na úředních deskách a vyzval přítomné k podání návrhů na jeho
doplnění nebo změnu. Žádný návrh nebyl vznesený. Následně dal předsedající o navrženém
programu hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/3/19.12.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program ustavujícího zasedání::
1. Kontrola zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva
2. Informace ředitelky Základní a mateřské školy Dl. Brtnice o situaci ve školství
3. Zápis do kroniky obce za r. 2017
4. Odpisy nevymahatelných pohledávek obce
5. Vypořádání hranic skutečně užívaných pozemků
6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce v r. 2018
7. Program obnovy venkova Vysočiny – Smlouva o dotaci

8. Ceník služeb obce Dlouhá Brtnice
9. Rozpočtový výhled obce
10. Diskuze
11. Závěr
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/3/19.12.2018 bylo schváleno.

4) Ad 1. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu z ustavujícího zasedání ZO, konaného
dne 31. 10. 2018. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 2. Ředitelka ZŠ Mgr Konečná seznámila ZO s aktuální situací v obcí zřizovaném školském
zařízení. Předmětem informace byly počty dětí v zařízení včetně výhledu, informace o
personálním obsazení a předpokládaná situace ve financování zařízení v dalším období. Zároveň
konstatovala, že je potřeba urychleně řešit problémy, které vyplývají z nedostatečné kapacity
zejména MŠ a technické nedostatků zastaralé budovy ZŠ. ZO vzalo informaci na vědomí.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

6) Ad 3. Předsedající seznámil členy ZO s návrhem textu zápisu do kroniky obce za rok 2017. Návrh
zpracovala kronikářka obce p. Tereza Nováčková, která se z rodinných důvodů dnešního zasedání
nemohla zúčastnit. ZO nemělo k zápisu připomínky a text zápisu v následném hlasování schválilo.
Návrh usnesení č. 2/6/19.12.2018 :
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje text zápisu do kroniky obce za rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/6/19.12.2018 bylo schváleno.

7) Ad 4. Starosta obce informoval ZO o skutečnosti, že obec dlouhodobě eviduje pohledávky, u
kterých není předpoklad, že by se je podařilo vymoci. Jedná se o pohledávky vůči firmě ORCO
EPSILON z roků 2008 a 2009 o celkové výši 119 tisíc korun. Pohledávky vznikly v době, kdy trato
společnost měla zájem zřídit v katastru naší obce několik větrných elektráren. Po dobu přípravy
stavby se zavázala přispívat obci ročně částkou 59.500,- Kč na základě faktury vystavené obcí.
Protože uvedený záměr se společnosti nepodařil, faktury za příspěvek za r. 2008 a 2009 už
neuhradila a přestala s obcí komunikovat. Odpisem pohledávek nevznikne obci žádná škoda,
protože v uvedené věci neměla žádné náklady, pouze nedostala příspěvky, které se společnost
ORCO zavázala dobrovolně obci hradit a na které není právní nárok. Další skupinou pohledávek
jsou pohledávky vůči fyzickým osobám za neuhrazené stočné a poplatky za svoz TKO za období
let 2008 až 2017 v celkové výši 24.457,- Kč. Seznam pohledávek vůči těmto fyzickým osobám
podle jednotlivých položek zároveň se zdůvodněním nevymahatelnosti vypracovala účetní obce.
Starosta předložil tento seznam členům ZO k prostudování. ZO vyjádřilo souhlas s odepsáním
těchto pohledávek a rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, tyto dluhy v celkové výši 143.457,- Kč dlužníkům prominout
Návrh usnesení č. 2/7/19.12.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, promíjí dlužníků pohledávky v celkové výši 143.457,- Kč. Soupis
pohledávek je přílohou zápisu z dnešního zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/7/19.12.2018 bylo schváleno.

Předsedající seznámil ZO s geometrickým plánem č. 266-98/2018 vypracovaným Ing.
Františkem Prknou na základě usnesení ZO č. 10/XXIV/7.2.2018. Předmětný GPL řeší vypořádání
skutečně užívaných obecních pozemků vlastníky nemovitostí čp. 48, 49, 50, 71 a 156 v naší obci.
ZO se s plánem seznámilo a vypořádání pozemků dle tohoto GPL odsouhlasilo. Prodejní cena
pozemků bude 120,- Kč/m2. Sepsání potřebné kupní smlouvy a vklad smlouvy do KN zajistí a
uhradí obec Dlouhá Brtnice. Záměr vypořádat pozemky dle uvedeného GPL byl zveřejněný na
úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době od 3. 12. 2018 do 19. 12. 2018. ZO dále
zrušilo usnesení č. 10/XIX/3.5.2017, které řešilo prodej pouze dílčí části výše uvedených pozemků
a bylo přijato za jiných okolností.

8) Ad 5.

Návrh usnesení č. 2/8-1/19.12.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice ruší usnesení č. 10/XIX/3.5.2017 o prodeji pozemků
majiteli nemovitosti čp. 48 v naší obci z důvodu zjištění nových skutečností při
vyhotovování příslušného oddělovacího GPL.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/8-1/19.12.2018 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 2/8-2/19.12.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje prodej pozemků v k.ú. Dlouhá Brtnice p.č.
1895/3 a 1895/4 a dále pozemků p.č. 1895/41, 1895/42, 1895/44 a dílů označených písmeny
„a“, „b“, „c“ a „d“, oddělených geometrickým plánem č. 266-98/2018 vypracovaným dne
17.12.2018 Ing. Františkem Prknou z původního obecního pozemku p.č. 1895/1, vlastníkům
nemovitostí, kteří tyto pozemky užívají. A to pozemek p.č. 1895/3 o výměře 18 m2 a
pozemek o výměře 44 m2 označený v tomto GPL jako díl a) majiteli nemovitosti čp. 71,
pozemek p.č. 1895/4 a výměře 11 m2 a pozemek o výměře 16 m2 označený v tomto GPL
jako díl b) majiteli nemovitosti čp. 50, pozemky o celkové výměře 20 m2 označené v tomto
GPL jako díly c) a d) spoluvlastníkům nemovitosti čp. 49, pozemek p.č. 1895/44 o výměře 28
m2 majiteli nemovitosti p.č. 36/2 a pozemky p.č. 1895/42 a 1895/41 o celkové výměře 70 m2
majiteli nemovitosti čp. 48. Prodej pozemků se uskuteční za cenu 120,- Kč/m2 a náklady na
sepsání kupní smlouvy a vklad do KN uhradí obec Dlouhá Brtnice. Záměr odprodat
předmětné pozemky byl zveřejněný na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době
od 3. 12. 2018 do 19. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/8-2/19.12.2018 bylo schváleno.

9) Ad 6. Předsedající seznámil ZO se Zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dlouhá
Brtnice ze dne 25. 9. 2018. ZO zprávu vzalo na vědomí. K tomuto bodu jednání nebylo přijato
žádné usnesení.

10) Ad 7. Předsedající seznámil ZO s textem Smlouvy o poskytnutí dotace z programu obnovy
venkova Vysočiny týkající se poskytnutí dotace na opravu sociálních zařízení v KD realizovanou
v letošním roce. ZO uzavření smlouvy odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 2/10/19.12.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č.
ZZ02340.377 s Krajem Vysočina na poskytnutí podpory z Programu obnovy venkova
Vysočina na opravu sociálních zařízení v KD.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/10/19.12.2018 bylo schváleno.

11) Ad 8. Předsedající seznámil ZO s návrhem ceníku služeb poskytovaných obcí. V ceníku je
uvedeny přehled služeb, které obec poskytuje. Jedná se o kopírovací služby, tisk dokumentů,
služby CzechPoint, práce obecní technikou, zápůjčky věcí a podobně. Ucelený ceník služeb dosud
obec neměla. ZO ceník prodiskutovalo a následně odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 2/11/19.12.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Ceník služeb obce Dlouhá Brtnice platný od
1. 1. 2019.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/11/19.12.2018 bylo schváleno.

12) Ad 9. Předsedající informoval ZO, že obec je povinná mít schválený rozpočtový výhled na 4 roky.
Stávající rozpočtový výhled je schválená do r. 2021, což již tuto podmínku nesplňuje. Na základě
této skutečnosti ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled do r. 2023.
Návrh usnesení č. 2/12/19.12.2018:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice rozpočtový výhled obce do r. 2023.
Výsledek hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 2/12/19.12.2018 bylo schváleno.

13) Ad 10. V rámci diskuze byla podaná informace starosty obce o nové pojistné smlouvě na majetek
obce uzavřené u Hasičské vzájemné spořitelny, prodiskutovaná informace o studii přístavby MŠ
k budově ZŠ a podaná informace o zapsání geometrického plánu rybníku Boroví do Katastru
nemovitostí na základě nabytí všech pozemků dotčených vodní plochou do majetku obce. V rámci
diskuze nebylo přijato žádné usnesení.

14) Ad 11. Starosta konstatoval, že byly projednané všechny body programu dnešního zasedání a
příští zasedání zastupitelstva předpokládá svolat cca za 8 týdnů. Závěrem poděkoval všem
přítomným za účast na dnešním zasedání a ve 21:35 hod. II. zasedání zastupitelstva obce ukončil.

15) Přílohy zápisu:
-

Zveřejněná informace o konání II. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Soupis prominutých pohledávek dle usnesení č. 2/7/19.12.2018
Ceník služeb obce Dlouhá Brtnice platný od 1. 1. 2019
Prezenční listina

Zápis byl vyhotovený dne 27. prosince 2018

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………

