Zápis ze IX. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 17. 6. 2020 na OÚ 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 19:32 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 Františka Nováka a pořizovatelem
zápisu Luboše Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně bylo o návrhu
hlasováno.
Návrh usnesení č. 9/2/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Miroslava
Fišera a Františka Nováka ověřovateli zápisu o průběhu IX. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 17. 6. 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/2/17.6.2020 bylo schváleno.

3) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
IX. 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. 9/3/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program IX. zasedání ZO:
1. Kontrola zápisu z VIII. zasedání zastupitelstva
2. Závěrečný účet obce Dlouhá Brtnice za r. 2019
3. Výjimka z počtu dětí přijímaných do MŠ pro š. r. 2020 - 2021
4. Smlouva se společností CETIN a.s. o pronájmu prostor pro telefonní ústřednu v KD
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5. Celkové vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného za rok 2019
6. Žádost o odprodání obecního pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Dl. Brtnice
7. Vzájemné vypořádání hranic pozemků u čp. 39, čp. 40 a obecní p.č. 1895/1
8. Odkoupení částí pozemků p. č. 251/12 a 251/13 v k. ú. Dl. Brtnice
9. Partnerská smlouva s MAS Třešťsko
10. Kalkulace ceny nájemného a ostatních služeb spojených s pronájmem hrobů
11. Dopad krizových opatření v rámci nouzového stavu na rozpočet obce v l. r.
12. Diskuze
13. Závěr
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/3/17.6.2020 bylo schváleno.

4) Ad 1. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu z VIII. zasedání ZO, konaného dne 15.
4. 2020. 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 2019. 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 2019
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 2020. ZO rozhodlo, že o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 obec požádá Krajský
úřad Kraje Vysočina.
Návrh usnesení č. 9/5/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje účetní uzávěrku a závěrečný účet obce
Dlouhá Brtnice za rok 2019 bez výhrad. Dále zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrku
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice p. o. a zadání
přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice za rok 2020 Krajskému úřadu Kraje
Vysočina.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/5/17.6.2020 bylo schváleno.

6) Ad 3. Předsedající seznámil ZO s žádostí ředitelky ZŠ o povolení výjimky z maximální povolené
kapacity dětí navštěvujících naši MŠ v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 o dvě děti. Podle
ustanovení školského zákona může zřizovatel povolit navýšení kapacity až o 4 děti, pokud zvýšení
počtu dětí nebude na újmu kvality výchovné a vzdělávací činnosti MŠ, a budou zajištěny podmínky
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Ředitelka školy v žádosti sděluje, že tyto podmínky budou
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dodrženy. ZO v následném hlasování navýšení kapacity naší MŠ o dvě děti pro nastávající školní
rok schválilo.
Návrh usnesení č. 9/6/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice, na základě žádosti ředitelky Základní školy a mateřské
školy Dlouhá Brtnice a ustanovení § 23 odst. 3 a 5 a § 177 odst. 2 zákona č. 4561/2004 Sb.,
školský zákon, schvaluje navýšení kapacity počtu dětí v Mateřské škole Dlouhá Brtnice v
období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 o dvě děti nad stanovený limit tohoto zařízení.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/6/17.6.2020 bylo schváleno.

7) Ad 4. Předsedající seznámil ZO s návrhem Nájemní smlouvy se společností CETIN a.s., na
prostory v KD, ve kterých je provozovaná telefonní ústředna pro veřejnou telefonní sít (pevné
linky) v naší a okolních obcích. Předmětná místnost byla zřízená pro telefonní ústřednu již při
výstavbě KD, kdy tehdejší Jihomoravská správa spojů přispěla finančně na stavbu KD a na
základě toho měla právo bezúplatně a po neomezenou dobu tuto místnost pro telefonní ústřednu
používat. Protože Jihomoravská správa spojů již zanikla, vlastnická a užívací práva k ústředně od
té doby prošla několika změnami, a v současné době ústřednu vlastní a provozuje společnost
CETIN a.s., původní ujednání o užívání těchto prostor v KD pro telefonní ústřednu již dnes není
relevantní. Z těchto důvodů vznikla potřeba užívací vztah provozovatele ústředny uvést do
náležitého právního vztahu. Z tohoto důvodu bylo se společností CETIN a.s., jako současným
provozovatelem, dojednáno uzavření řádné nájemní smlouvy na tyto prostory. Starosta obce
sdělil, že záměr pronajmout tyto prostory byl řádně zveřejněný na úředních deskách. ZO při
následném hlasování uzavření této smlouvu odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 9/7/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice souhlasí se zněním nájemní smlouvy na pronájem
prostor v KD sloužících pro povoz telefonní ústředny, navržené společností CETIN a.s., a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Záměr dlouhodobě pronajmout předmětné
prostory byl zveřejněný na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice v době od 1. 6.
2020 do 17. 6. 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/7/17.6.2020 bylo schváleno.

8) Ad 5. Starosta obce seznámil ZO s Porovnáním všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
podle cenových předpisů. Dle tohoto vyúčtování jsou náklady na výrobu vody z obecního
vodovodu 37,47 Kč/m3 a likvidaci odpadních vod 7,90 Kč/m3, bez DPH. Zastupitelstvo vzalo
dokument na vědomí a konstatovalo, že v souladu s usnesením ZO č. 9/XXVI/4.6.2018 a č.
4/11/12.6.219, bude v následujícím období spotřebitelům účtováno vodné ve výši 29,- Kč a stočné
7,- Kč za m3. K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle platných předpisů.
Návrh usnesení č. 9/8/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Celkové vyúčtování všech položek výpočtu
ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2019 a stanovuje pro další období
cenu vodného ve výši 29,00 Kč/m3 a cenu stočného ve výši 7,00 Kč/m3. K těmto cenám
bude připočtena daň z přidané hodnoty a budou účtovány ode dne ročních odečtů
vodoměrů v r. 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/8/17.6.2020 bylo schváleno.
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9) Ad 6. Předsedající seznámil ZO s žádostí o odprodání obecního pozemku p. č. 9/3 v k. ú. Dlouhá
Brtnice o výměře 7 m2. O předmětný pozemek požádal spolumajitel sousední nemovitosti, ke které
je pozemek fyzicky přičleněný. Záměr obce pozemek prodat byl zveřejněný na úřední desce od 1.
6. 2020 do 17. 6. 2020. ZO se s předmětnou žádostí seznámilo a následně prodej odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 9/9/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 9/3 v k. ú.
Dlouhá Brtnice panu Ondřeji Dohnalovi, bytem Dlouhá Brtnice čp. 160. Prodej se uskuteční
za cenu 50,- Kč/m2 a veškeré náklady na převod předmětného pozemku ponese kupující.
Záměr odprodat předmětný obecní pozemek byl zveřejněný na úřední desce obecního
úřadu Dlouhá Brtnice v době od 1. 6. 2020 do 17. 6. 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/9/17.6.2020 bylo schváleno.

10) Ad 7. Starosta obce informoval ZO o skutečnosti, že majitelé nemovitostí čp. 39 a 40 v naší obci
projevili zájem vzájemně vypořádat s obcí užívané pozemky u těchto nemovitostí dle skutečnosti.
Jedná se o vypořádání hranic pozemků p.č. 1 a st.p.č. 1 a 2 s obecním pozemkem p.č. 1895/1.
Zastupitelstvo obce vypořádání dle skutečnosti odsouhlasilo. Obec zajistí a uhradí příslušný
geometrický plán. Podle tohoto GPL zastupitelstvo obce následně odsouhlasí vzájemné
vypořádání pozemků mezi obcí a výše uvedenými majiteli nemovitostí.
Návrh usnesení č. 9/10/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje vyhotovení a úhradu příslušného
geometrického plánu na zaměření hranic skutečně užívaných pozemků p.č. 1, st.p.č. 1,
st.p.č. 2 a p.č. 1895/1 v k.ú. Dlouhé Brtnice. Vypořádání pozemků podle tohoto GPL bude
projednáno na některém příštím zasedání ZO.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/10/17.6.2020 bylo schváleno.

11) Ad 8. Starosta informoval ZO o záměru odkoupit části pozemků p.č. 251/12 a 251/13 v k.ú.
Dlouhá Brtnice o výměře cca 300 m2, na kterých by měla být zřízená přístupová cesta
k plánovaným rodinným domkům, jejichž výstavba se připravuje za provozovnou STK. Pozemky
nabídl obci k odkoupení jejich majitel. ZO s odkoupením souhlasilo.
Návrh usnesení č. 9/11/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje odkoupení částí pozemků p.č. 251/2 a 251/3
v k.ú. Dlouhá Brtnice o celkové výměře cca 300 m2. Pozemky budou sloužit jako přístupová
cesta k plánovaným stavebním pozemkům v této lokalitě. Cena pozemků byla stanovena na
1,- Kč/m2 a veškeré náklady na převod pozemků, včetně vyhotovení příslušného GPL,
ponese obec.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/11/17.6.2020 bylo schváleno.

4

12) Ad 9. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem nové Rámcové partnerské smlouvy
s Místní akční skupinou Třešťsko, o.p.s. Naše obec je členem této společnosti od r. 2011.
Platnost aktuální Rámcové smlouvy končí rokem 2020. Z tohoto důvodu starosta obce předkládá
ZO návrh nové Partnerské smlouvy na plánovací období let 2021 až 2027. ZO uzavření smlouvy
odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 9/12/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje uzavření Rámcové partnerské smlouvy
s Místní akční skupinou Třešťsko, o.p.s., na programové období let 2021 až 2027.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/12/17.6.2020 bylo schváleno

13)Ad 10. Protože končí desetileté období, na které jsou uzavřené nájemní smlouvy na velkou část
hrobových míst na hřbitově v naší obci, předložil starosta obce ZO kalkulaci nájemného a ceny
ostatních služeb spojených s pronájmem hrobového místa na hřbitově pro další období. Kalkulace
vychází z Cenového věstníku Ministerstva financí a skutečných nákladů na provozování hřbitova
(mimo investic) v uplynulém období. ZO kalkulaci projednalo a následně schválilo jako Směrnici
ZO č. 1/2020 s platností od 1.7.2020.
Návrh usnesení č. 9/13/17.6.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Směrnici zastupitelstva obce č. 1/2020 Cena
nájemného a ostatních služeb spojených s pronájmem hrobového místa na hřbitově
v Dlouhé Brtnici od 1. 7. 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 9/13/17.6.2020 bylo schváleno.

14)Ad 11. Starosta obce podal informaci o aktuální situaci okolo financování obcí. Z důvodu omezení
ekonomických činností ve státu při pandemické situaci vlivem viru Covid-19 a poskytování
příspěvků státu privátním subjektům, z části také z peněz, které za běžné situace připadají
územně samosprávným celkům, lze předpokládat, že reálné příjmy obce se v letošním roce obci
sníží o cca 1,2 mil. Kč. Stát plánuje obcím kompenzovat tyto ztráty jednorázovým příspěvkem
1.200,- Kč na obyvatele, což by pro naši obec měl být cca 450,- tis. korun. Z toho vyplývá, že
skutečné rozpočtové příjmy obce v letošním roce budou nižší cca o 750 tisíc korun. Na činnost
obce tato ztráta v letošním roce nebude mít vliv, ale odrazí se to na výši rezervy, kterou si obec
chtěla v letošním roce vytvořit na plánované investice v letech následujících. ZO vzalo tuto
informaci na vědomí. K tomuto bodu jednání nebylo přijato žádné usnesení.

15)Ad 12. V průběhu diskuze byla prodebatovaná aktuální pandemická situace, její dopady na provoz
školských zařízení, kulturní akce a další život v obci. Zároveň starosta informoval ZO o
zprovoznění služby zasílání SMS zpráv z www stránek, která by postupně měla nahradit hlášení
obecního rozhlasu. Závěrem starosta obce popřál všem přítomným pěknou dovolenou. 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 pokud nenastane nějaká mimořádná událost,
předpokládá příští zasedání svolat po prázdninách cca v polovině září. Následně IX. zasedání
zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:40 hod. ukončil.
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17) Přílohy zápisu:
-

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

Zápis byl vyhotovený dne 25. června 2020

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………
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