Zápis ze VII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 18. 12. 2019 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

5 - Luboš Krátký, Miroslav Fišer, Martina Krčálová, František Novák, Pavel Nováček,

Omluveni:

2 - Jana Bártů, Oldřich Svoboda

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 Miroslava Fišera a Martinu Krčálovou a pořizovatelem
zápisu Luboše Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně bylo o návrhu
hlasováno.
Návrh usnesení č. 7/2/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Miroslava
Fišera a Martinu Krčálovou ověřovateli zápisu o průběhu VII. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 18. 12. 2019.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/2/18.12.2019 bylo schváleno.

3) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
VII. 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. 7/3/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program VII. zasedání ZO:
1. Kontrola zápisu ze VI. zasedání zastupitelstva
2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o poplatku ze psů
4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o systému nakládání s odpady
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5. Pořízení projektové dokumentace pro realizaci stavby MŠ
6. Prodloužení pronájmu části pozemku p.č. 903/57 pro základnovou stanici - stožár
7. Linka důvěry STŘED – žádost o příspěvek na r. 2020
8. Schválení rozpočtu obce na r. 2020
9. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn
10. Prodejna potravin v obci
11. Publikace Jihlavsko z nebe
12. Diskuze
13. Závěr
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/3/18.12.2019 bylo schváleno.

4) Ad 1. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu ze VI. zasedání ZO, konaného dne 20.
11. 2019. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 2. Starosta obce seznámil ZO se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dlouhá
Brtnice za období leden 2019 až září 2019. ZO vzalo zprávu na vědomí. V rámci tohoto bodu
programu nebylo přijaté žádné usnesení.

6) Ad 3. Předsedající seznámil ZO s návrhem nové Obecné závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů. Změnu vyhlášky vyvolala skutečnost, že od 1. 1. 2020 dochází ke změně zákona
o místních poplatcích a naše současná vyhláška o poplatku ze psů z r. 2008 již neodpovídá
tomuto novému znění zákona.
Návrh usnesení č. 7/6/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o
místním poplatku ze psů.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/6/18.12.2019 bylo schváleno.

7) AD 4. Předsedající seznámil ZO s návrhem nové Obecné závazné vyhlášky č. 2/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním opadem na území obce Dlouhá Brtnice. Změnu vyhlášky vyvolaly
zejména změny zákona o odpadech, které stanovují obcím povinnost třídit další komodity.
Vyhláška o systému nakládání s odpady, kterou má obec dosud, je z r. 2008 a její obsah už
neodpovídá zákonu o odpadech v platném znění.
Návrh usnesení č. 7/7/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním opadem na území obce Dlouhá Brtnice.
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Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/7/18.12.2019 bylo schváleno.

8) Ad 5. Předsedající seznámil ZO s aktuálním stavem příprav stavby nové MŠ. V současné době má
obec hotovou dokumentaci pro stavební povolení, které se začne vyřizovat začátkem příštího
roku. Pro realizaci stavby bude nutné zpracovat prováděcí dokumentaci včetně výkazu výměr a
rozpočtu. ZO odsouhlasilo aby, stejně jako studii proveditelnosti a dokumentaci pro stavební
povolení, tuto prováděcí dokumentaci vypracovala společnost ARTPROJEKT Jihlava spol. s r.o.
na základě nabídky ze dne 6. 12. 2019. Zároveň rozhodlo, že obec požádá na tuto etapu
zpracování dokumentace o dotaci z Fondu Vysočiny, programu obnovy venkova Vysočiny 2020.
Návrh usnesení č. 7/8/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje, aby vypracování prováděcí dokumentace
včetně výkazu výměr a rozpočtu na stavbu nové MŠ bylo na základě předložené nabídky
zadáno společnosti ARTPROJEKT Jihlava spol. s r.o., a pověřuje starostu obce jednáním
s touto společností a podepsáním příslušné smlouvy. Dále ZO pověřuje starostu obce
podáním žádosti a dotaci na zpracování této etapy dokumentace z Fondu Vysočiny,
Programu obnovy venkova Vysočiny 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/8/18.12.2019 bylo schváleno.

9) Ad 6. Starosta obce informoval ZO, že na části obecního pozemku p. č. 903/57 je zřízený stožár.
Jedná se o základnovou stanici veřejné telekomunikační sítě provozovaný Českou
telekomunikační infrastrukturou a.s. (CETIN). Nájemní smlouva na tuto část pozemku byla
uzavřená na 20 roků a její platnost v letošním roce vypršela. Společnost CETIN požádala o
prodloužení nájmu na dalších 10 roků a předložila obci návrh Nájemní smlouvy. Starosta
konstatoval, že nevidí žádný důvod, který by bránil uzavření této dohody. Zároveň uvedl, že obec
záměr tento pozemek pronajmout zveřejnila v souladu se zákonem o obcích. V následné rozpravě
ZO odsouhlasilo znění smlouvy a pověřilo starostu obce jejím podpisem.
Návrh usnesení č. 7/9/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje pronájem části obecního pozemku p. č.
903/57 o výměře 25 m2, v k. ú. Dlouhá Brtnice, společnosti CETIN a.s. na dobu 10 roků, pro
umístění zařízení základnové stanice veřejné telekomunikační sítě. Zároveň pověřuje
starostu obce podpisem příslušné Nájemní smlouvy. Záměr pronajmout předmětný
pozemek byl zveřejněný na úředních deskách obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době od 2.
12. 2019 do 18. 12. 2019.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/9/18.12.2019 bylo schváleno.

10) Ad 7. Předsedající seznámil ZO s Žádostí o finanční příspěvek na rok 2020 na provoz sociální
služby Linka důvěry STŘED. V rámci následné rozpravy bylo konstatováno, že obec již na sociální
problematiku na příští rok poskytne dar společnosti Diakonie CCE, středisku v Myslibořicích a není
schopná pokrýt všechny požadavky na sociální příspěvky, se kterými se na obec jednotlivé
společnosti obracejí. Z tohoto důvodu ZO nedoporučuje této žádosti vyhovět. Následně bylo o
návrhu hlasováno.
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Návrh usnesení č. 7/10/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zamítavé stanovisko k žádosti Linky důvěry
STŘED na finanční příspěvek pro rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/10/18.12.2019 bylo schváleno.

11) Ad 8. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem jednotlivých kapitol rozpočtu obce Dlouhá
Brtnice na rok 2020. Rozpočet je navrhovaný s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 7.601,4 tis. Kč.
U každé kapitoly podal starosta výklad k jejímu obsahu a zvlášť uvedl mimořádné nákupy a
výdaje, které jsou zde zahrnuty (prováděcí dokumentace k MŠ, projektová dokumentace pro
stavební povolení na kanalizaci s ČOV, oprava komunikací, nákup nového přívěsu za traktor,
oprava a zateplení stropu obchodu, dary a příspěvky apod.). K návrhu rozpočtu neměli členové ZO
zásadní připomínky, pouze doporučili udělat některé drobné přesuny prostředků mezi jednotlivými
kapitolami. Po provedení těchto přesunů byl rozpočet schválený.
Návrh usnesení č. 7/11/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje rozpočet obce Dlouhá Brtnice na rok 2020.
Rozpočet je schválený s vyrovnanými příjmy a výdaji ve výši 7.601,4 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/11/18.12.2019 bylo schváleno.

12)Ad 9. Přesedající navrhnul, aby starostovi obce bylo ZO dáno pověření provádět v rozpočtu obce
potřebné rozpočtové změny, tak jak bude vyžadovat aktuální situace a budou se vyvíjet potřeby na
straně výdajů a příjmů obce. Tato kompetence pro starostu je praktikovaná dlouhodobě a je
potřebná zejména z toho důvodu, aby byl starosta schopný operativně reagovat na potřeby obce
bez nutnosti svolávat k rozpočtovým změnám zasedání ZO. ZO se v následné rozpravě ujednotilo,
že tato kompetence pro starostu je potřebná a toto pověření bude starostovi dané pro celé volební
období. Následně bylo o návrhu hlasováno.
Návrh usnesení č. 7/12/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zplnomocnění starosty obce k provádění
rozpočtových změn v rozpočtu obce Dlouhá Brtnice před jejich projednáním na zasedání
ZO. Na příjmové stránce rozpočtu je starosta obce nadále oprávněný provádět rozpočtové
změny bez omezení a na výdajové stránce rozpočtu obce je starosta oprávněný provádět
takové změny, kdy jejich výše u jednotlivých paragrafů funkčního členění rozpočtu obce
nepřesáhne 500 tisíc korun. Toto zplnomocnění starosty k rozpočtovým změnám je platné
do konce aktuálního volebního období, tj. pro rozpočty obce Dlouhá Brtnice schválené na
roky 2020, 2021 a 2022. Zároveň ZO ruší zplnomocnění starosty obce k provádění
rozpočtových změn schválené na XV. zasedání ZO, konaném dne 2. 11. 2016.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/12/18.12.2019 bylo schváleno.

Starosta obce podal informaci o aktuální situaci okolo prodejny potravin. V průběhu
prosince se přihlásila paní, která by měla zájem být v prodejně zaměstnaná. Na základě této
skutečnosti byla kontaktovaná společnost LAPEK, a. s., která v uplynulém období projevila
předběžný zájem o provozování této prodejny, za předpokladu, že provoz obchodu bude
personálně zajištěný. Následovala prohlídka obchodu zástupcem této společnosti a jednání se

13)Ad 10.
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stávající provozovatelkou o případném odkoupení vybavení obchodu. O pronájmu provozovny
musí rozhodnout vedení společnosti LAPEK, a. s. Konečné stanovisko bylo přislíbeno sdělit obci
cca do 10. ledna 2020. Žádný další zájemce o provozování prodejny k dnešnímu dni není.
V následné rozpravě ZO odsouhlasilo pověření starostovi obce, aby v případě, že společnost
LAPEK, a. s. zájem o prodejnu potvrdí, dojednal a uzavřel s touto společností nájemní smlouvu.
S textem smlouvy, pokud dojde k jejímu uzavření, bude ZO seznámeno na příštím zasedání.
Návrh usnesení č. 7/13/18.12.2019:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje, v případě potvrzení zájmu, pronájem
prodejny potravin v objektu Dlouhá Brtnice čp. 88 společnosti LAPEK, a.s. a pověřuje
starostu obce dojednáním a podpisem příslušné nájemní smlouvy na tuto provozovnu.
V případě uzavření této smlouvy bude s její obsahem seznámeno zastupitelstvo obce na
příštím zasedání.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 7/13/18.12.2019 bylo schváleno.

14)Ad 11. Starosta obce informoval ZO, že v průběhu prosince byla obec oslovená zástupcem
společnosti CBS Nakladatelství s.r.o. Zlín s nabídkou prezentace v připravované knize „Jihlavsko
z nebe“. Jedná se o stejnou společnost, která v minulosti vydala „Malovanou mapu Jihlavska“,
kterou obec použila jako upomínkový předmět při setkání rodáků obce. Obec se kdysi
prezentovala v obdobné knize jiného vydavatelství, ale tato kniha už je vyprodaná. Z tohoto
důvodu starosta objednal prezentaci v této připravované knize v minimálním rozsahu tj. ¼ stránky
a 20 výtisků této knihy, která budou nabízena k prodeji případným zájemcům z řad obyvatel,
případně použita k reprezentačním účelům. ZO tuto informaci vzalo na vědomí.

15)Ad 12. V průběhu diskuze popřál starosta obce všem přítomným klidné a pohodové prožití
vánočních svátků a hodně zdraví v příštím roce. V rámci diskuze nebylo přijato žádné usnesení.

16)Ad 13. Předsedající konstatoval, že byly projednané všechny body programu dnešního zasedání.
Poděkoval přítomným za účast a uvedl, že příští zasedání předpokládá svolat počátkem března
příštího roku. Následně VII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:25 hod ukončil.

17) Přílohy zápisu:
-

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

Zápis byl vyhotovený dne 23. prosince 2019

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………
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