Zápis ze IV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 12. 6. 2019 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

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

Omluveni:

0-

Průběh zasedání:

1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:32 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 Pavla Nováčka a pořizovatelem
zápisu Luboše Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně bylo o návrhu
hlasováno.
Návrh usnesení č. 4/2/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Miroslava
Fišera a Pavla Nováčka ověřovateli zápisu o průběhu IV. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 12. 6. 2019.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/2/12.6.2019 bylo schváleno.

3) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
IV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice 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. 4/3/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program ustavujícího zasedání::
1. Kontrola zápisu z III. zasedání zastupitelstva
2. Závěrečný účet obce Dlouhá Brtnice za r. 2018
3. Smlouva s Městskou knihovnou Jihlava o poskytování služeb
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4. Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla AVIA
5. Odprodej obecních pozemků pod korytem Karlínského potoka
6. Smlouva zřízení věcného břemene – přípojka elektřiny pro nový RD
7. Vypořádání pozemků u nemovitostí čp. 52 a 53
8. Celkové vyúčtování položek vodného a stočného za r. 2018
9. Smlouva o dotaci z Fondu Vysočiny na projektovou dokumentaci
10. Žádost o dotaci z Fondu Vysočiny na projekt stavby MŠ
11. Žádost Diakonie Broumov, střediska Myslibořice o příspěvek
12. Diskuze
13. Závěr
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/3/12.6.2019 bylo schváleno.

4) Ad 1. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu z III. zasedání ZO, konaného dne 13. 3.
2019. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 2. Starosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem, údaji z účetní uzávěrky a Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Podrobně seznámil ZO s pohyby na
jednotlivých rozpočtových účtech, pohyby majetku a zůstatky finančních prostředků na účtech
obce u finančních ústavů a údaji z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Dlouhá Brtnice. Zároveň konstatoval, že při přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Ze strany členů ZO byly vzneseny některé doplňující otázky k
předložené zprávě, které starosta obce zodpověděl. Předložené dokumenty byly následně
schváleny bez výhrad. Následně bylo prodiskutováno zadání přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019. ZO rozhodlo, že o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 obec požádá Krajský
úřad Kraje Vysočina.
Návrh usnesení č. 4/5/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje účetní uzávěrku a závěrečný účet obce
Dlouhá Brtnice za rok 2018 bez výhrad. Dále zastupitelstvo obce schvaluje zadání
přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice za rok 2019 Krajskému úřadu Kraje
Vysočina.
Výsledek hlasování: pro 7

proti 0

zdržel se 0 - Usnesení č. 4/5/12.6.2019 bylo schváleno.

6) Ad 3. Starosta obce seznámil ZO se Smlouvou o poskytování služeb v rámci regionálních funkcí,
která byla uzavřená s Městskou knihovnou Jihlava dne 3. 5. 2019. Předmětem smlouvy je
bezúplatné poskytování knihovnických služeb pro naši místní knihovnu, jako jsou poradenská a
konzultační činnost, metodické návštěvy, poskytování výměnných knižních souborů, školení,
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pomoc při práci s automatickým knihovním systémem a podobně. Ke smlouvě nebyly ze strany
členů ZO žádné připomínky a smlouva byla následně schválená.
Návrh usnesení č. 4/6/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Smlouvu o poskytování služeb v rámci
regionálních funkcí, uzavřenou s Městskou Jihlava, p. o., dne 3. 5. 2019.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/6/12.6.2019 bylo schváleno.

7) Ad 4. Starosta obce seznámil ZO se Smlouvou o prodeji hasičského vozidla AVIA, která byla
uzavřená dne 5. 6. 2019. Vozidlo zakoupila soukromá osoba za cenu 15.000,- Kč. Vozidlo sloužilo
pro potřeby zásahové jednotky SDH, ale po zakoupení vozidla Ford tranzit se stalo nepotřebným.
O vozidlo neprojevil zájem žádný z hasičských sborů, kterým bylo nabídnuto prostřednictvím HZS
Kraje Vysočina. Ke smlouvě nebyly ze strany členů ZO žádné připomínky a smlouva byla
následně schválená.
Návrh usnesení č. 4/7/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Smlouvu o prodeji hasičského vozidla AVIA,
která byla uzavřená dne 5. 6. 2019.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/7/12.6.2019 bylo schváleno.

8) Ad 5. Na předcházejícím zasedání zastupitelstva obce bylo projednáno převedení pozemků pod
korytem Karlínského potoka do vlastnictví Lesů ČR, s. p. Zároveň bylo dohodnuto, že se
problematikou bude ZO zabývat ještě na tomto zasedání. Obsahem tohoto jednání bylo
formulování usnesení o prodeji. Základním problémem je, aby po změně vlastnických vztahů
k pozemkům pod touto vodotečí nevznikly obci problémy s užíváním tohoto pozemku pro ostatní
potřeby obce a jejich občanů. Proto bylo navrženo, aby se prodej podmínil vyřešením této
problematiky a také vlastnických vztahů k již existujícím sítím a stavbám na těchto pozemcích.
Následně bylo formulováno usnesení, o kterém bylo hlasováno.
Návrh usnesení č. 4/8/13.3.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice souhlasí s prodejem částí obecních pozemků p. č.
1895/1, 1895/5, 1895/6, 13/1 a 13/2 v k. ú. Dlouhá Brtnice, na kterých se nachází zpevněné
koryto vodního toku Karlínský potok, státnímu podniku Lesy české republiky, jako správci
tohoto toku. V rámci prodeje těchto pozemků budou vyřešeny vlastnické vztahy a užívání
mostů, mostků a lávek situovaných přes tento potok, provozování stávajících inženýrských
sítí, umístění dalších inženýrských sítí, provozování veřejně prospěšných zařízení v korytu
potoka, problematika výustí obecní kanalizace a dalších výustí provozovaných fyzickými
osobami. Všechny smlouvy týkající se této problematiky budou předloženy ke schválení
zastupitelstvu obce. Záměr odprodat předmětné pozemky byl vyvěšený na úřední desce
obecního úřadu Dlouhá Brtnice od 1. 3. 2019 do 13. 3. 2019.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/8/12.6.2019 bylo schváleno.

Starosta obce seznámil ZO se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI014330052360/002. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene na části obecního pozemku
p. č. 1896, ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., z důvodu umístění zemní přípojky NN
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9) Ad 6.

(kabelové smyčky) pro novostavbu RD na pozemku 247. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na předmětné zařízení byla schválena zastupitelstvem obce dne 4. 6. 2018
usnesením č. 12/XXIV/4.6.2018. ZO uzavření předložené smlouvy odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 4/9/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá souhlasí s uzavřením Smlouvy o věcném břemenu č. JI014330052360/002 jejíž předmětem je umístění přípojky NN na obecním pozemku p. č. 1896
pro novostavbu rodinného domu na pozemku p.č. 247.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/9/12.6.2019 bylo schváleno.

Starosta obce seznámil ZO se návrhem geometrického plánu č. 282-51/2019 na
vypořádání skutečně užívaných hranic pozemků u nemovitosti čp. 52. Dle tohoto návrhu je podle
stávajícího oplocení oddělený pozemek o výměře 47 m2 z obecního pozemku p. č. 1895/1 a
přičleněný k pozemku p. č. 1895/45, který je součástí nemovitosti čp. 52. ZO odsouhlasilo prodej
tohoto pozemku za cenu 50,- Kč/m2 vlastníkům nemovitosti čp. 52.

10) Ad 7.

Návrh usnesení č. 4/10/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 1895/1,
označeného v návrhu geometrického plánu č. 282-51/2019 vypracovaném Geodezií Štekl,
Jihlava, jako díl „a“ o výměře 47 m2, vlastníkům nemovitosti čp. 52, kteří pozemek užívají.
Prodej se uskuteční za cenu 50,- Kč/m2 a veškeré náklady na převod pozemku ponesou
kupující. Záměr odprodat předmětný pozemek byl zveřejněný na úřední desce obecního
úřadu Dlouhá Brtnice v době od 29. 5. 2019 do 12. 6. 2019.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/10/12.6.2019 bylo schváleno.

11) Ad 8. Starosta obce seznámil ZO s Porovnáním všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
podle cenových předpisů. Dle tohoto vyúčtování jsou náklady na výrobu jednoho m3 vody
z obecního vodovodu 38,33 Kč a likvidaci odpadních vod 7,39 Kč/m3, bez DPH. Zastupitelstvo
vzalo dokument na vědomí a konstatovalo, že v souladu s usnesením ZO č. 9/XXVI/4.6.2018 bude
v následujícím období spotřebitelům účtováno vodné ve výši 26,- Kč a stočné 6,- Kč za m3.
K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle platných předpisů.
Návrh usnesení č. 4/11/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Celkové vyúčtování všech položek výpočtu
ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018 a stanovuje pro další období
cenu vodného ve výši 26,00 Kč/m3 a cenu stočného ve výši 6,00 Kč/m3. K těmto cenám
bude připočtena daň z přidané hodnoty a budou účtovány ode dne ročních odečtů
vodoměrů v r. 2019.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/11/12.6.2019 bylo schváleno.

12)Ad 9. Starosta informoval ZO, že v rámci přípravy na vybudování podvojné kanalizace s ČOV
v obci požádal o dotaci z Fondu Vysočiny na vypracování projektové dokumentace. Žádost byla
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úspěšná a obci byl zaslaný návrh smlouvy. S tímto návrhem starosta ZO seznámil. ZO následně
návrh smlouvy odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 4/12/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace
z Fondu Vysočiny, Grantového programu Čistá voda 2019, ID FV02742.0032.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/12/12.6.2019 bylo schváleno.

13)Ad 10. Starosta obce seznámil ZO se stavem příprav na stavbu nové budovy mateřské školy. Byla
vypracovaná studie proveditelnosti, na základě které lze konstatovat, že záměr dostavět MŠ
k budově ZŠ je realizovatelný. Následně začaly práce na vypracování dokumentace pro stavební
povolení. Protože i tato etapa přípravy si vyžádá nezanedbatelné náklady, navrhl starosta, aby na
vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení bylo požádáno o dotaci z Fondu
Vysočiny, grantového programu Obnova venkova Vysočiny 2019. Zastupitelstvo tento záměr
schválilo a zároveň odsouhlasilo uzavření smlouvy o dotaci.
Návrh usnesení č. 4/13/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje podání žádosti a následné uzavření smlouvy na
dotaci z Fondu Vysočiny, grantového programu Obnova venkova Vysočiny 2019, jejíž předmětem
je vypracování dokumentace pro stavební povolení na dostavbu nové budovy mateřské školy
k budově základní školy.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/13/12.6.2019 bylo schváleno.

14)Ad 11. Starosta obce seznámil ZO žádostí Diakonie ČCE, střediska v Myslibořicích, o poskytnutí
příspěvku na přípojku kanalizace k budově střediska v Myslibořicích. Zastupitelstvo žádost
projednalo a následně, s ohledem na skutečnost, že v zařízení pobývala jedna starší paní z naší
obce, odsouhlasilo poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 4/14/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč Diakonii ČCE,
středisku v Myslibořicích, na stavbu kanalizační přípojky k budově střediska. Zároveň pověřuje
starostu obce podpisem příslušné darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/14/12.6.2019 bylo schváleno.

15)Ad 12. V rámci diskuze bylo projednáno vystoupení Maorské kulturní skupiny v KD v naší obci,
instalace projektoru v sále KD a stav příprav na tradiční hasičskou soutěž. Na závěr starosta obce
seznámil ZO s Darovací smlouvou s Krajem Vysočina na finanční dar ve výši 3.112,- Kč, který Kraj
Vysočina poskytne naší obci na podporu zabezpečování vzdělávání. ZO zároveň odsouhlasilo
převedení poskytnutého daru na účet Základní školy a mateřské školy Dlouhá Brtnice.
Návrh usnesení č. 4/15/12.6.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí finančního
daru naší obci na podporu při zabezpečování vzdělávání Krajem Vysočina a převedení tohoto
daru na účet Základní a mateřské školy Dlouhá Brtnice.
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Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 4/15/12.6.2019 bylo schváleno.

16)Ad 13. Předsedající konstatoval, že byly projednané všechny body programu dnešního zasedání.
Poděkoval přítomným za účast na dnešním zasedání a popřál všem pohodové prožití letních
dovolených. Následně IV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:45 hod ukončil.

17) Přílohy zápisu:
-

Zveřejněná informace o konání IV. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Prezenční listina
Závěrečný účet obce Dlouhá Brtnice za r. 2018

Zápis byl vyhotovený dne 20. června 2019

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………
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