Zápis z VIII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 15. 4. 2020 v sále KD Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

5 - Luboš Krátký, Miroslav Fišer, Martina Krčálová, František Novák, Oldřich Svoboda,

Omluveni:

2 - Jana Bártů, Pavel Nováček

Průběh zasedání:

1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:45 hodin, přivítal všechny přítomné a
konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, je přítomná nadpoloviční většina všech zvolených
zastupitelů obce a toto zasedání je usnášeníschopné. Dále požádal všechny přítomné, aby po
celou dobu konání zastupitelstva měli nasazené roušky a dodržovali mezi sebou bezpečnou
vzdálenost minimálně dva metry.

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. 8/2/15.4.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Miroslava
Fišera a Františka Nováka ověřovateli zápisu o průběhu VIII. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 15. 4. 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/2/15.4.2020 bylo schváleno.

3) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
VIII. 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. 8/3/15.4.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program VIII. zasedání ZO:
1. Kontrola zápisu ze VII. zasedání zastupitelstva
2. Smlouva se společností LAPEK a.s. o pronájmu prodejny v obci
3. Dar Nemocnici Jihlava na pořízení plicních ventilátorů
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4. Pomoc provozovatelům služeb v obecních prostorách z důvodu pandemie
5. Stanovení místní úprav provozu na MK- otočka autobusů před bytovými domy
6. Smlouva o zajištění provozu výdejního místa zásilkové služby DPD (Geis)
7. Žádost OSH o dotaci na Mistrovství ČR ve hře Plamen
8. Diskuze
9. Závěr
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/3/15.4.2020 bylo schváleno.

4) Ad 1. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu ze VII. zasedání ZO, konaného dne 18.
12. 2019. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 2. Starosta obce seznámil ZO se zněním Nájemní smlouvy uzavřené se společností LAPEK
a.s. na provozování prodejny v naší obci. Smlouva je v základu totožná se smlouvou uzavřenou
z předcházejícím nájemcem. ZO vzalo uzavření smlouvy na vědomí.
Návrh usnesení č. 8/5/15.4.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí uzavření Nájemní smlouvy na
provozovnu obecní prodejny se společností LAPEK a.s.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/5/15.4.2020 bylo schváleno.

6) Ad 3. Předsedající seznámil ZO s žádostí Nemocnice Jihlava o finanční příspěvek na pořízení
dalších plicních ventilátorů, případně jiného potřebného vybavení a pomůcek v souvislosti
s předpokládaným nárůstem pacientů postižených těžkou formou nákazy virem Covid19, o který
Nemocnice požádala v průběhu března 2020. K tomuto účelu byl Nemocnicí Jihlava zřízený
transparentní účet. Vzhledem k pandemické situaci rozhodl starosta obce o poskytnutí finančního
daru na tento účet ve výši 15.000,- Kč. Prostředky byly použity z rezervy rozpočtu obce pro letošní
rok. ZO vzalo tuto informaci na vědomí bez připomínek.
Návrh usnesení č. 8/6/15.4.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí informaci o poskytnutí finančního daru
na transparentní účet Nemocnice Jihlava ve výši 15.000,- Kč, na kterém jsou
shromažďovány finanční prostředky na pořízení vybavení a pomůcek potřebných pro léčbu
pacientů postižených těžkou formou nákazy virem Covid19 v této nemocnici.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/6/15.4.2020 bylo schváleno.

7) Ad 4. Naše obec v současné době pronajímá dvě provozovny. Provozovnu pohostinství
v prostorách kulturního domu a prodejnu potravin v prostorách hasičárny. Starosta obce
konstatoval, že obě prodejny se v současné době potýkají s omezením zaviněným aktuální
pandemickou situací. Provozovna pohostinství je na základě nařízení vlády uzavřená úplně a
prodejna potravin má z důvodu uzavření MŠ omezenou prodejní dobu, protože paní prodavačka
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má malé děti a nemá je kam umístit. Z tohoto důvodu by bylo vhodné, aby obec vyšla
provozovatelům těchto provozoven vstříc a pomohla jim nastalou situaci zvládnout. ZO uvedený
stav prodiskutovalo a následně bylo odhlasováno, že obec promine nájemci pohostinství
v letošním roce nájemné za období šesti měsíců a společnosti LAPEK a.s., jako novému
provozovateli prodejny, posune smluvně dojednaný přepis odběrného místa elektřiny u této
provozovny na leden 2021. Elektřinu spotřebovanou touto provozovnou v letošním roce tak uhradí
naše obec, na kterou je odběrné místo v současné době přihlášené.
Návrh usnesení č. 8/7-1/15.4.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice promíjí panu Petru Šebovi, nájemci provozovny
pohostinství v Kulturním domě Dlouhá Brtnice čp. 57, nájemné za období šest měsíců,
které by měl dle uzavřené Nájemní smlouvy obci uhradit za nájem této provozovny v roce
2020. Toto nájemné se nájemci promíjí jako kompenzace za povinné uzavření provozovny a
další ztráty z jejího provozu, které nájemci vznikly v letošním roce v souvislosti s plněním
vládou nařízených opatření na omezení šíření nákazy virem Covid19 mezi obyvateli.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/7-1/15.4.2020 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 8/7-2/15.4.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje, aby přepis odběrného místa elektřiny u
provozovny prodejny potravin v objektu Dlouhá Brtnice čp. 88, kterou má od 1. 3. 2020
v pronájmu společnost LAPEK a.s., Jihlava, a který je smluvně dojednaný v článku IV. odst.
3. písm. b), příslušné Smlouvy u nájmu nebytových prostor, byl realizovaný až v lednu roku
2021. Do přepisu odběrného místa na společnost LAPEK a.s. bude elektřinu spotřebovanou
v této provozovně hradit naše obec. Uvedené opatření schvaluje zastupitelstvo obce jako
kompenzaci za ztráty z omezení provozní doby provozovny vyvolané personální situací po
uzavření školských zařízení v obci a za další související ztráty z provozu této provozovny,
které nájemci vznikly vlivem mimořádného stavu vyhlášeného v letošním roce vládou ČR
na omezení šíření nákazy virem Covid19 mezi obyvateli.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/7-2/15.4.2020 bylo schváleno.

8) Ad 5. Předsedající konstatoval, že vzhledem k probíhající kůrovcové kalamitě v lesích se v obci
výrazně zvýšil pohyb nákladních vozidel s dřevní hmotou. Některé společnosti využívají také
k parkování a překládce dřeva z auta vybaveného hydraulickou rukou na auta bez této ruky místní
komunikaci tzv. „otočku autobusů“ před bytovými domy. Těžké nákladní vozy ničí konstrukční
vrstvy této komunikace, vjíždí na okolní zelené plochy, brání výjezdu z přilehlých garáží a řidiči
vozidel zde po sobě zanechávají odpadky, výkaly a všude je množství rozježděné kůry stromů a
dřevních zbytků. Z tohoto důvodu musí obec vjezd nákladních vozidel do těchto prostor regulovat.
Dopravní technik Policie ČR však dal k omezení vjezdu nákladních vozidel do těchto prostor
negativní stanovisko, odůvodněné nedostatkem parkovacích míst v blízkosti silnice I/38 pro
kamiony. Starosta obce v současné době řeší situaci s odborem dopravy Magistrátu města Jihlavy
a je předpoklad, že k instalaci příslušného DZ bude povolení vydané. DZ bude spočívat v instalaci
svodidel v části této plochy a tří značek se zákazem vjezdu nákladních vozidel s dodatkovou
tabulkou umožňující vjezd dopravní obsluhy, vozidel hostů Penzionu Rafael a na povolení naší
obce. Zastupitelstvo s omezením vjezdu nákladních vozidel do těchto prostor vyjádřilo souhlas..
Návrh usnesení č. 8/8/15.4.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje instalaci dopravního značení omezujícího
vjezd nákladních vozidel na místní komunikaci č. 14c nacházející se před bytovými domy
v obci.
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Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/8/15.4.2020 bylo schváleno.

9) Ad 6. Starosta obce informoval ZO, že v prostorách OÚ bylo zprovozněné výdejní místo zásilkové
služby DPD (Geis). Často se stávalo, že občané žádali, aby jim zásilková služba uložila
doručovanou zásilku na OÚ, protože nejsou doma a nemohou zásilku převzít. Z toho důvodu byla
se společností DPD CZ uzavřená Smlouva a zajištění provozu výdejního místa této společnosti na
našem OÚ, aby naše obec za takovouto službu dostávala také odměnu. Smlouva byla uzavřená
dne 27. 3. 2020 s účinností od 1. 5. 2020. ZO odsouhlasilo zřízení výdejního místa zásilkové
služby DPD na našem OÚ od 1. 5. 2020 a vzalo na vědomí text příslušné Smlouvy o zajištění
provozu tohoto výdejního místa.
Návrh usnesení č. 8/9/15.4.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice souhlasí se zřízením výdejního místa zásilkové služby
DPD v prostorách našeho obecního úřadu od 1. 5. 2020 a bere na vědomí text uzavřené
Smlouvy o zajištění provozu výdejního místa se společností DPD CZ s.r.o. na jeho
provozování.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/9/15.4.2020 bylo schváleno.

10) Ad 7. Dne 25. 2. 2020 se obrátilo na naši obec Okresní sdružení hasičů Jihlava s žádostí o
příspěvek na Mistrovství ČR hry Plamen, které se má konat ve dnech 26. až 28. června v Jihlavě.
ZO poskytnutí příspěvku prodiskutovalo. Bylo konstatováno, že za současné pandemické situace,
kdy jsou zakázané všechny kolektivní akce, není jisté, zda se toto Mistrovství uskuteční. Z tohoto
důvodu bylo odhlasováno, že naše obec za této situace příspěvek neposkytne.
Návrh usnesení č. 8/10/15.4.2020:
Z důvodu aktuální pandemické situace vyvolané výskytem voru Covid19, kdy jsou dočasně
zakázané veškeré hromadné akce, Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice neschvaluje
poskytnutí příspěvku Okresnímu sdružení hasičů Jihlava na Mistrovství České republiky ve
hře Plamen, které by se mělo uskutečnit v Jihlavě ve dnech 26. až 28. června 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 8/10/15.4.2020 bylo schváleno.

11) Ad 8. V rámci diskuze byla prodiskutovaná aktuální situace týkající se pandemické situace
vyvolaná výskytem koronaviru - zajištění roušek pro obyvatele z bavlněných ubrusů ze sálu KD,
aktuální situace ve školství, omezení úředních hodin na OÚ, zajišťování poštovních služeb, zákaz
hromadných akcí, informování obyvatel pomocí SMS zpráv apod. V rámci diskuze nebylo přijato
žádné usnesení.

12)Ad 9. Předsedající konstatoval, že byly projednané všechny body programu dnešního zasedání.
Poděkoval přítomným za účast přes aktuální nepříznivou situaci a dodržování hygienických
nařízení po dobu konání zasedání. Dále uvedl, že příští zasedání předpokládá svolat v průběhu
června, kdy bude na programu schválení závěrečného účtu obce za rok 2019. Následně VIII.
zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:15 hod ukončil.
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13) Přílohy zápisu:
-

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

Zápis byl vyhotovený dne 23. dubna 2020.

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………
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