Zápis ze XIV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 18. 8. 2021 na OÚ Dlouhá Brtnice.
Přítomni:

6 - Luboš Krátký, Miroslav Fišer, Martina Krčálová, Pavel Nováček, Oldřich Svoboda,
František Novák

Omluveni:

1 – Jana Bártů

Průběh zasedání:

1) Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:40 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
XIV. 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. 14/2/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XIV. zasedání ZO:
1. Určení pořizovatele zápisu a ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání
2. Kontrola zápisu ze XIII. zasedání zastupitelstva
3. Změna provozovatele pohostinství Pod věží v KD Dl. Brtnice
4. Aktuální informace o výstavbě nové MŠ
5. Obecně závazná vyhláška o místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
6. Celkové vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2020
7. Diskuze
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/2/18.8.2021 bylo schváleno.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Martinu Krčálovou a Miroslava Fišera a
pořizovatelem zápisu Luboše Krátkého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Následně
bylo o návrhu hlasováno.

3) Ad 1.
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Návrh usnesení č. 14/3/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Martinu
Krčálovou a Miroslava Fišera ověřovateli zápisu o průběhu XIV. zasedání ZO Dlouhá
Brtnice, konaného dne 18. 8. 2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/3/18.8.2021 bylo schváleno.

4) Ad 2. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu ze XIII. zasedání ZO, konaného dne 7.
6. 2021. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 3. Předsedající seznámil členy ZO s žádostí pan Šeby, současného nájemce pohostinství
v KD, o ukončení nájmu k 31. 8. 2021. O pronájem pohostinství od 1. 9. 2021 projevila zájem paní
Jarmila Obůrková, která v tomto pohostinství pracuje. Nikdo jiný zájem neprojevil. Starosta obce
zároveň informoval ZO, že záměr dlouhodobě pronajmout provozovnu pohostinství byl v zákonné
lhůtě zveřejněný na obecních úředních deskách. ZO odsouhlasilo ukončení nájemního vztahu
s panem Šebou dohodou k 31 .8. 2021 a Nájemní smlouvu s paní Jarmilou Obůrkovou od 1. 9.
2021 na dobu neurčitou.
Návrh usnesení č. 14/5-1/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Dohodu o ukončení nájemního vztahu na
provozovnu pohostinství v KD Dlouhá Brtnice s panem Petrem Šebou ke dni 31. 8. 2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/5-1/18.8.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/5-2/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor na
pronájem provozovny pohostinství v KD Dlouhá Brtnice od 1. 9. 2021 s paní Jarmilou
Obůrkovou.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/5-2/18.8.2021 bylo schváleno.

6) Ad 4. Starosta obce informoval ZO, že 22. 6. 2021 obec obdržela informaci z Ministerstva financí
o skutečnosti, že projekt výstavby nové MŠ bude podpořen a obec na základě své žádosti obdrží
dotaci ve výši 20 mil. Kč, kterou bude nutné v letošním roce proinvestovat. Obec následně
uzavřela Příkazní smlouvy na zajištění technického dozoru stavby se společností STAVONA
Tender, spol. s r.o. a výkonu koordinátora BOZP s panem Janem Kottinkem a dne 2. 8. 2021
předala staveniště nové MŠ zhotovitelské firmě, která zahájila é práce. Společnost EG.D obec
také informovala, že pro zkvalitnění distribuční sítě a zajištění plynulých dodávek elektřiny pro
novou MŠ, plánuje propojit zemním kabelem rozvody NN v obci mezi sloupy vzdušného vedení u
čp. 29 a čp. 1. Při realizaci této přípojky bude zrušená také část vzdušného vedení NN na kterém
je umístěné veřejné osvětlení. Toto veřejné osvětlení bude nutné také rekonstruovat. ZO vyslovilo
s realizací tohoto propojení souhlas a pověřilo starostu podpisem potřebných smluv k realizaci této
stavby a související přeložky VO.
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Návrh usnesení č. 14/6-1/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí informaci o poskytnutí dotace na
výstavbu nové MŠ, uzavření smluv na výkon TDI a koordinace BOZP pro tuto stavbu a
zahájení stavebních prací.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/6-1/18.8.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/6-2/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice souhlasí propojením sloupů vzdušného vedení NN mezi
čp. 29 a čp. 1 zemním kabelem, které připravuje společnost EG.D a touto stavbou
vyvolanou přeložkou veřejného osvětlení. Zároveň pověřuje starostu obce uzavřením
potřebných smluv týkajících se přípravy a realizace těchto staveb a dotčení obecních
pozemků.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/6-2/18.8.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/6-3/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje změnu rozpočtu obce Dlouhá Brtnice na rok
2021 z důvodu poskytnutí dotace na výstavbu nové mateřské školy. Na příjmové straně
rozpočtu se navyšuje položka 4211 o částku 20 mil. Kč a na výdajové straně rozpočtu se
navyšuje paragraf 3113 položka 6121 o částku 20. mil. Kč. Zastupitelstvo obce zároveň
pověřuje starostu obce schválením příslušného rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/6-3/18.8.2021 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 14/6-4/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje zavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na uložení zemního kabele NN do obecních pozemků p. č. 1895/1 a 13/1
v rámci stavby D. Brtnice, kabel NN, posílení - škola.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/6-4/18.8.2021 bylo schváleno.

7) Ad 5. Starosta obce seznámil ZO s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním koeficientu pro
výpočet daně z nemovitostí. Jak vyplynulo z předcházejících jednání ZO, přijetí vyhlášky o
navýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí je jediná možnost jak zajistit spolufinancování
úvěru na stavbu nové MŠ z obecních prostředků. Vyhláška bude platná od 1. ledna 2022. Při
diskuzi o hodnotě koeficientu se ZO ujednotilo na koeficientu 3,5, se kterým byla tato vyhláška
v následném hlasování schválená.
Návrh usnesení č. 14/7/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky obce
Dlouhá Brtnice č. 1/2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Výše
koeficientu pro výpočet daně bude ve Vyhlášce stanovený na 3,5.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/7/18.8.2021 bylo schváleno.

8) Ad 6. Starosta obce seznámil ZO s Porovnáním všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
podle cenových předpisů za rok 2020. Dle tohoto vyúčtování jsou náklady na výrobu jednoho m3
vody z obecního vodovodu 34,93 Kč a likvidaci odpadních vod 7,15 Kč/m3, bez DPH.
Zastupitelstvo vzalo dokument na vědomí a konstatovalo, že v souladu s usnesením ZO č.
3

9/XXVI/4.6.2018 bude v následujícím období spotřebitelům účtováno vodné ve výši 32,- Kč a
stočné 7,- Kč za m3. K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle platných předpisů.
Návrh usnesení č. 14/8/18.8.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Celkové vyúčtování všech položek výpočtu
ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2020 a stanovuje pro další období
cenu vodného ve výši 32,00 Kč/m3 a cenu stočného ve výši 7,00 Kč/m3. K těmto cenám
bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši a budou účtovány ode dne ročních
odečtů vodoměrů provedených v r. 2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 14/8/18.8.2021 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 na přelomu října a listopadu letošního roku.
Následně XIV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:35 hod. ukončil.

11) Přílohy zápisu:
-

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

Zápis byl vyhotovený dne 26. listopadu 2021.

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………
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