Zápis z XIII. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 7. 6. 2021 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 seznámil přítomné s návrhem programu v souladu se zveřejněnou informací o konání
XIII. 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. 13/2/7.6.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XIII. zasedání ZO:
1. Určení pořizovatele zápisu a ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání
2. Kontrola zápisu z XII. zasedání zastupitelstva
3. Závěrečný účet obce Dlouhá Brtnice za rok 2020
4. Zhotovení PD na pokládku HDPE trubek pro optickou síť v Dl. Brtnici
5. Odprodej obecního pozemku p.č. 1895/51
6. Příprava stavby nové MŠ
7. Diskuze
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 13/2/7.6.2021 bylo schváleno.
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Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Františka Nováka a Miroslava Fišera a
pořizovatelem zápisu Luboše Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně
bylo o návrhu hlasováno.

3) Ad 1.

Návrh usnesení č. 13/3/7.6.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Františka
Nováka a Miroslava Fišera ověřovateli zápisu o průběhu XIII. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 7. 6. 2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 13/3/7.6.2021 bylo schváleno.

4) Ad 2. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu z XII. zasedání ZO, konaného dne 10. 3.
2021. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 3. Starosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem, údaji z účetní uzávěrky a Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 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 2020 byl
zjištěný nedostatek. Obec nezajistila v roce 2020 provedení veřejnoprávní kontroly hospodaření
příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Dlouhá Brtnice za rok 2020. Na vysvětlenou
starosta uvedl, že obec provedla v roce 2020 v této organizaci kontrolu za rok 2019 a kontrolu roku
2020 plánovala provést v roce 2021. Zákon ale vyžaduje, aby kontrola byla prováděná v tom
daném roce za tento rok. Z tohoto důvodu bylo přijato opatření, aby se tento nedostatek v dalších
letech neopakoval. Ze strany členů ZO byly vzneseny ještě některé doplňující otázky k předložené
zprávě, které starosta obce zodpověděl. Předložené dokumenty byly následně schváleny z důvodu
zjištěného nedostatku s výhradou. Následně bylo prodiskutováno zadání přezkoumání
hospodaření obce za rok 2021. ZO rozhodlo, že o přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
obec požádá Krajský úřad Kraje Vysočina.
Návrh usnesení č. 13/5/7.6.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice p. o. a účetní uzávěrku a závěrečný účet
obce Dlouhá Brtnice za rok 2020 s výhradou. Dále zastupitelstvo obce schvaluje a zadání
přezkoumání hospodaření obce Dlouhá Brtnice za rok 2021 Krajskému úřadu Kraje
Vysočina.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 13/5/7.6.2021 bylo schváleno.

6) Ad 4. Obec připravuje investici v podobě zřízení jednotné splaškové kanalizace s centrální ČOV.
V rámci této akce budou prováděny výkopové práce po celé obci a nové kanalizační přípojky do
všech nemovitostí. Starosta obce konstatoval, že v rámci této stavby by bylo vhodné ke
kanalizačnímu potrubí a přípojkám do výkopů uložit ještě HDPE trubky pro optické kabely. Ty by
následně umožnily celou obec zasíťovat datovými kabely. K realizaci pokládky HDPE je potřeba
vyhotovit projektovou dokumentaci a požádat o vydání územního souhlasu stavební úřad. Starosta
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zároveň ZO předložil nabídku společnosti Deke, s.r.o. Jihlava, která se touto problematikou
zabývá, na jejich zajištění. ZO nabídku odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 13/6/7.6.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zadání vypracování dokumentace a zajištění
územního souhlasu pro uložení HDPE trubek pro optické kabely k trubnímu vedení
připravované jednotné kanalizace s centrální ČOV v naší obci. Dále schvaluje objednání
těchto prací u společnosti Deke, s.r.o., sídlem Hruškové Dvory 46, Jihlava, dle nabídky této
společnosti, ze dne 10.6.2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 13/6/7.6.2021 bylo schváleno.

7) Ad 5. Předsedající seznámil ZO s žádostí o odprodání obecního pozemku p.č. 1895/51o který
požádali vlastníci nemovitosti čp. 124. ZO žádost odsouhlasilo.
Návrh usnesení č. 13/7/7.6.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1895/51 o
výměře 19 m2 v k. ú. Dlouhá Brtnice spoluvlastníkům sousední nemovitosti čp. 124. Prodej
se uskuteční za cenu 50,- Kč/m2 a veškeré náklady na převod pozemku ponesou kupující.
Záměr prodat pozemek byl zveřejněný na úřední desce obecního úřadu Dlouhá Brtnice
v době od 20. 5. 2021 do 7. 6. 2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 13/7/7.6.2021 bylo schváleno.

8) Ad 6. Starosta obce seznámil ZO se stavem příprav na výstavbu nové MŠ. K dnešnímu dni obec
nemá žádnou informaci o tom, zda požadovanou dotaci z ministerstva financí obdrží. Dle sdělení
MF bylo podáno přes 700 žádostí a vykrytých bude cca 55. Dále starosta seznámil ZO, že
společnost EG.D vyčíslila náklady na přeložení vzdušného vedení NN, které je nutné vymístit
z místa staveniště, na 472.100,- Kč. Tyto náklady musí uhradit obec jako žadatel o přeložku, na
základě Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy, kterou tato společnost obci předložila
k podpisu. Přeložka bude spočívat ve zrušení vzdušného vedení, které nyní přechází nad
staveništěm a jeho nahrazení zemním kabelem položeném od podpěrného bodu (sloupu) na hrázi
požární nádrže k některému podpěrnému bodu vzdušného vedení NN, které je na severní straně
silnice na Pavlov. Převážná část této trasy je vedená po obecních pozemcích p. č. 1895/1 a p.č.
1895/19. Pro umístění přeložky Obec zároveň musela požádat o navýšení příkonu elektřiny pro
novou MŠ, která má být napojená na společnou přípojkou se stávající budovou ZŠ. Protože
součástí MŠ bude jídelna s kuchyní, kde bude množství spotřebičů na elektřinu a je nutné navýšit
hodnotu hlavního jističe budovy z 3x25 A na 3x160 A. Náklady na zajištění vyššího příkonu
vyčíslilo EG.D na 67.000,- Kč. Pro MŠ plánuje EG.D. zřídit nový samostatný přívod až od
trafostanice. Obec musí také zajistit přeložku vedení veřejného osvětlení, které je v současné
době umístěné společně se vzdušným vedením NN v prostoru. Na tuto přeložku musí obec zajistit
vlastní prováděcí dokumentaci a územní souhlas aby mohlo být uložené do společného výkopu při
realizaci přeložky NN. Ve věci úvěru na dofinancování stavby informoval starosta obce ZO, že
vzhledem ke zhoršené ekonomické situaci ve státě z důvodu probíhající nákazy COVID-19, kdy
má státní rozpočet nižší příjmy z výnosů daní, se snižují také obecní příjmy a dle propočtu České
spořitelny, a.s., se kterou starosta jedná o úvěru na dofinancování stavby MŠ, nemá obec
v současné době takové příjmy, aby závazky z úvěru mohla plnit. Z tohoto důvodu je nutné navýšit
příjmovou stránku rozpočtu obce. Jediným vhodným způsobem, který je v pravomoci obce, je
navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. ZO se dohodlo, že touto problematikou se
bude zabývat na příštím zasedání.
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Návrh usnesení č. 13/8/7.6.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí informaci o průběhu příprav na
výstavbu nové mateřské školy a vyslovuje souhlas:
1) S uzavřením Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností EG.D, a.s. a
úhradou nákladů vyčíslených společností EG.D na vymístění vzdušného vedení NN
z prostor staveniště nové MŠ a úhradou nákladů na navýšení elektrického příkonu
potřebného pro provoz nové MŠ
2) S provedením přeložky veřejného osvětlení v rámci přeložky vedení NN společností
EG.D, a.s. a zadáním prací na přeložce stejnému dodavateli, který bude provádět přeložku
NN pro EG.D.
3) Uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení zemního
kabele do obecních pozemků p. č. 1895/1 a 1895/19 v rámci stavby D. Brtnice, přeložka NN,
škola.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 13/8/7.6.2021 bylo schváleno.

9) Ad 7. V rámci diskuze nebylo přijato žádné usnesení.

10) Ad 8. Předsedající konstatoval, že byly projednané všechny body programu dnešního zasedání a
poděkoval všem přítomným za účast. Závěrem uvedl, že pokud nenastane nějaká mimořádná
událost, předpokládá svolat příští zasedání ZO v srpnu letošního roku. Následně XIII. zasedání
zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:05 hod. ukončil.

11) Přílohy zápisu:
-

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

Zápis byl vyhotovený dne 15. června 2021.

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………
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