Zápis ze X. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 14. 9. 2020 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

5 - Luboš Krátký, Miroslav Fišer, Martina Krčálová, František Novák, Jana Bártů

Omluveni:

2 – Oldřich Svoboda, Pavel Nováček

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 Martinu Krčálovou a Janu Bártů a pořizovatelem
zápisu Luboše Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně bylo o návrhu
hlasováno.
Návrh usnesení č. 10/2/14.9.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Martinu
Krčálovou a Jenu Bártů ověřovateli zápisu o průběhu X. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 14. 9. 2020.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 10/2/14.9.2020 bylo schváleno.

3) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
X. 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. 10/3/14.9.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program X. zasedání ZO:
1. Kontrola zápisu z IX. zasedání zastupitelstva
2. Školkovné po dobu uzavření MŠ z důvodu pandemie
3. Nabídka na převod výstražné sirény z majetku HZS do majetku obce
4. Informace o projektu Veřejná doprava Vysočiny
1

5. Informace o ukončení provozu kompostárny v areálu družstva Agro Stonařov
6. Diskuze
7. Závěr
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 10/3/14.9.2020 bylo schváleno.

4) Ad 1. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu z X. zasedání ZO, konaného dne 17. 6.
2020. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 2. S problematikou seznámila ZO paní Martina Krčálová. Informovala, že v jarních měsících
byla uzavřená MŠ z důvodu pandemie Covid-19. Přesto, že děti po určitou dobu nemohly MŠ
navštěvovat, jejich rodiče platily tzv. školkovné. Školkovné je příjmem obce a hradí se na účet
Základní a mateřské školy p.o. Paní Krčálová na základě projednání situace s ředitelkou ZŠ
navrhuje, aby se školkovné, za dobu kdy byla MŠ uzavřená, rodičům vrátilo a zbylé školkovné
mohla ZŠ a MŠ použít na svoje provozní potřeby. ZO návrh odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 10/5/14.9.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje navrácení školkovného za období kdy byla
uzavřená Mateřská škola z důvodu pandemie Covid-19 rodičům dětí, kteří školkovné za toto
období zaplatili. ZO zároveň schvaluje aby finanční prostředky uhrazené rodiči na tzv.
školkovné používala Základní škola a mateřská škola p.o. na pokrytí svých provozních
potřeb a v případě potřeby i na pokrytí mezd včetně povinných odvodů zaměstnanců
organizace.
Výsledek hlasování: pro 5

proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 10/5/14.9.2020 bylo schváleno.

6) Ad 3. Starosta obce seznámil ZO s nabídkou HZS Kraje Vysočina na bezúplatný převod
koncového prvku varování (sirény na KD) do majetku obce. ZO konstatovalo, že současný systém,
kdy je toto zařízení v majetku HZS je funkční a není důvod ho měnit. Převzetí zařízení do majetku
obce znamená pro obec další výdaje na opravy a udržování tohoto zařízení, přičemž zařízení
v největší míře používá právě HZS pro hlášení výjezdů naší zásahové jednotce SDH mimo obec.
Návrh usnesení č. 10/6/14.9.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice nesouhlasí s převedením koncového prvku varování
(sirény HZS umístěné na budově kulturního domu) do majetku obce. Zařízení v největší
míře používá HZS Kraje Vysočina pro vyhlašování poplachů naší JPO pro výjezdy mimo
naši obec a zároveň obec nedisponuje finančními ani technickými prostředky na zajištění
provozu tohoto prvku.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 10/6/14.9.2020 bylo schváleno.

7) Ad 4. Starosta obce seznámil ZO s textem dopisu od Kraje Vysočina a návrhy smluv na poskytnutí
příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti území v rámci projektu „Veřejná
doprava Vysočiny“ a o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
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autobusovou dopravou. ZO předložené dokumenty projednalo a následně rozhodlo navržené
smlouvy neuzavírat.
Návrh usnesení č. 10/7/14.9.2020:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice neschvaluje uzavření smluv navržených Krajem
Vysočina na poskytnutí příspěvku a úhradu kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou autobusovou dopravou v rámci projektu „Veřejná doprava Vysočiny“
Výsledek hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 10/7/14.9.2020 bylo schváleno.

8) Ad 5. Předsedající seznámil ZO se skutečností, že společnost AGRO Stonařov, družstvo, ukončila
provoz kompostárny ve svém areálu v naší obci. Obec a její občané kompostárnu využívali. Nyní
budou v obci k dispozici pouze kontejnery na bioodpad provozované obcí, které obsluhuje
společnost FCC Dačice. ZO situaci prodiskutovalo a rozhodlo se konkrétní opatření na řešení této
problematiky projednat na některém příštím zasedání ZO, až bude možné vyhodnotit, jaké dopady
na obec zrušení kompostárny družstvem bude mít. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

9) Ad 6. V průběhu diskuze byla prodebatovaná situace okolo zhotovení projektu na kanalizaci
s centrální ČOV v obci a dále projektu na výstavbu nové MŠ, příprava voleb do zastupitelstva
krajů, připravované kulturní akce v obci, dále byla podaná informace o dlouhodobé pracovní
neschopnosti zaměstnance obce pana Brunnera a jednání s družstvem o uzavření kupní smlouvy
na zemědělský objekt, který má obec od družstva zapůjčený od r. 2015. V rámci diskuze nebylo
přijato žádné usnesení.

10)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 svolat příští zasedání ZO v průběhu měsíce listopadu. Následně X. zasedání
zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:10 hod. ukončil.

11) Přílohy zápisu:
-

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

Zápis byl vyhotovený dne 22. září 2020.

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………
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