Zápis z VI. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 20. 11. 2019 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

6 - Luboš Krátký, Miroslav Fišer, Martina Krčálová, František Novák, Pavel Nováček,
Oldřich Svoboda

Omluveni:

1 - Jana Bártů

Průběh zasedání:

1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:35 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 Oldřicha Svobodu a Pavla Nováčka a pořizovatelem
zápisu Luboše Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně bylo o návrhu
hlasováno.
Návrh usnesení č. 6/2/20.11.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Oldřicha
Svobodu a Pavla Nováčka ověřovateli zápisu o průběhu VI. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 20. 11. 2019.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 6/2/20.11.2019 bylo schváleno.

3) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
VI. 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. 6/3/20.11.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program IV. zasedání ZO:
1. Kontrola zápisu z V. zasedání zastupitelstva
2. Darovací smlouva uzavřená s Statutárním městem Jihlava na šatní skříně
3. Veřejný telefonní automat v obci
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4. Cenová příloha pro rok 2020 ke smlouvě na odstraňování odpadů se společností FCC
5. Žádost Diakonie Myslibořice o příspěvek
6. Prodejna potravin v obci
7. Diskuze
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 6/3/20.11.2019 bylo schváleno.

4) Ad 1. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu z V. zasedání ZO, konaného dne 11. 9.
2019. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 2. Starosta obce informoval ZO, že v průběhu letních prázdnin obdržel od města Jihlavy
nabídku na darování třídílných kovových šatních skříní z nevyužitelného majetku města. Vzhledem
ke skutečnosti, že nabídka byla časově omezená, uzavřel starosta s městem Jihlava smlouvu na
darování 3 ks těchto skříní a o uzavření této Smlouvy informuje ZO až nyní. Obec tyto skříně
využije ve skladu techniky. Nikdo z členů ZO neměl k uzavření smlouvy žádné připomínky.
Následně bylo hlasováno o usnesení.
Návrh usnesení č. 6/5/20.11.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí uzavření Darovací smlouvy mezi obcí
Dlouhá Brtnice a Statutárním městem Jihlava, uzavřené dne 17. 9. 2019, na základě které
darovalo Statutární město Jihlava obci Dlouhá Brtnice 3 ks. šatních skříní v ceně 6.391,36
Kč/ks.
Výsledek hlasování: pro 6

proti 0

zdržel se 0 - Usnesení č. 6/5/20.11.2019 bylo schváleno.

6) Ad 3. Předsedající seznámil ZO s dopisem od telefonního operátora O2 Czech Republic, a.s., ve
kterém oznamuje, že podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu končí dnem 31. 12.
2019 jeho povinnost provozovat veřejné telefonní automaty v obcích a proto hodlá provoz VTA
v naší obci ukončit. Zároveň nabízí prodej telefonní budky, ve které je VTA před naším KD
umístěný, za cenu 1.000,- Kč. Pokud nebude o budku ze strany obce zájem, O2 v průběhu r. 2020
budku včetně základu odstraní. V rámci rozpravy k tomuto bodu bylo konstatováno, že telefonní
budku již k telefonování nikdo nevyužívá, protože většina obyvatel vlastní mobilní telefony a pro
budku obec nemá využití.
Návrh usnesení č. 6/6/20.11.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí informaci o ukončení provozování
veřejného telefonního automatu v v naší obci společností O2 Czech Republic k 31. 12. 2019
s následným odstraněním telefonní budky včetně základu v průběhu roku 2020.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 6/6/20.11.2019 bylo schváleno.
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7) AD 4. Starosta obce seznámil ZO s Cenovou přílohou Smlouvy na odstraňování odpadů se
společností FCC Dačice, s.r.o., pro rok 2020. ZO uzavření cenové přílohy odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 6/7/20.11.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice souhlasí s uzavřením Cenové přílohy č. 23 ke Smlouvě
o dílo č. SO35400256, uzavřené se společností FCC Dačice, s.r.o., jejíž předmětem je
odstraňování odpadů.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 6/7/20.11.2019 bylo schváleno.

8) Ad 5. Předsedající seznámil ZO s žádostí Diakonie ČCE, střediska v Myslibořicích, o příspěvek pro
rok 2020 na provozování sociální služby „Domov se zvláštním režimem“, ve kterém je umístěn
jeden uživatel pocházející z naší obce. O spolufinancování nákladů Diakonie žádá z toho důvodu,
že musí zajistit spolufinancování tohoto zařízení ze strany obcí, na jejichž území nebo pro jejichž
uživatele je sociální služba určená. V opačném případě nemá zařízení nárok na poskytnutí
příspěvku z Kraje Vysočina. ZO žádost projednalo a následně bylo navrženo darovat žadateli
z rozpočtu obce v r. 2020 částku 10.000,- Kč. Následně bylo o návrhu hlasováno.
Návrh usnesení č. 6/7/20.11.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje poskytnutí finančního daru společnosti
Diakonie ČCE, středisku v Myslibořicích, ve výši 10.000,- Kč. Dar bude poskytnutý
z rozpočtu obce na r. 2020 na provoz „Domova se zvláštním režimem“ provozovaným touto
společností.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 6/7/20.11.2019 bylo schváleno.

9) Ad 6. V souvislosti s ukončením provozu prodejny paní Kalců z Brtničky k 31. 12. 2019 starosta
informoval ZO, že o prodejnu dosud neprojevil nikdo zájem, ani se nikdo nepřihlásil, že by chtěl
v prodejně být zaměstnaný jako prodavač/prodavačka. Bylo jednáno i s vietnamskými obchodníky.
Jednání jsou zatím bezvýsledná. Jediná společnost Lapek Jihlava projevila předběžný zájem
prodejnu v naší obci provozovat, ale pouze za podmínky, že prodejna bude mít zajištěného
vhodného nebo vhodné zaměstnance. Tato společnost je také provozovatelem pojízdné prodejny,
ale tato pojízdná prodejna obsluhuje cca 22 obcí v okolí Telče a do naší obce z kapacitních
důvodů zajíždět nemůže. O žádné další pojízdné prodejně nejsou informace. Nabídka na
pronájem prodejny bude ještě inzerovaná v Jihlavských listech a informace o možnosti zaměstnání
v prodejně bude také zveřejněná obecním rozhlasem a na obecních vývěskách. Paní Kalců obci
nabídla k odprodeji vybavení prodejny. Bylo dohodnuto, že předá obci seznam inventáře, který
nabízí k odkoupení a ZO na příštím zasedání nabídku projedná. V prodejně bude nutné provést
některé drobné opravy – lokálně opadaná omítka, vymalování prostor apod. Předpokládá se, že
práce budou provedeny během zimních měsíců. Problematika bude projednaná opět na příštím
zasedání ZO. V rámci tohoto bodu programu nebylo přijaté žádné usnesení.

10) Ad 7. V rámci diskuze bylo projednané nasvícení vánočního stromku a zakoupení aparatury na
ozvučení takovýchto akcí, příspěvek sdružení Senioři Stonařov na r. 2020 (3.000,- Kč, jako
v loňském roce), příprava rozpočtu na příští rok, vydání nové vyhlášky o poplatku ze psů
v souvislosti se změnou zákona od 1. 1. 2020 a podaná informace o doporučení stavebního
technika zbourat sklad na dvorku mateřské školy z důvodu jeho nestability (čp. 121). V rámci
diskuze nebylo přijato žádné usnesení.
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11) Ad 8. Předsedající konstatoval, že byly projednané všechny body programu dnešního zasedání.
Poděkoval přítomným za účast a uvedl, že příští zasedání předpokládá svolat ještě v průběhu
prosince 2019. Následně VI. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:15 hod ukončil.

12) Přílohy zápisu:
-

Zveřejněná informace o konání VI. zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Prezenční listina

Zápis byl vyhotovený dne 25. listopadu 2019

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………

4

