Zápis ze XV. zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice,
konaného dne 10. 11. 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 19:32 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 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. 15/2/10.11.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje následující program XV. zasedání ZO:
1. Určení pořizovatele zápisu a ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání
2. Kontrola zápisu ze XIV. zasedání zastupitelstva
3. Silnice I/38 – technická studie obchvatu obcí Dl. Brtnice a Hladov
4. Aktuální informace o výstavbě nové MŠ
5. Dar provozovateli prodejny v obci
6. Diskuze
7. Závěr
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 15/2/10.11.2021 bylo schváleno.
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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.

Návrh usnesení č. 15/3/10.11.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje Luboše Krátkého pořizovatelem a Martinu
Krčálovou a Miroslava Fišera ověřovateli zápisu o průběhu XV. zasedání ZO Dlouhá Brtnice,
konaného dne 10. 11. 2021.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 15/3/10.11.2021 bylo schváleno.

4) Ad 2. Předsedající seznámil členy ZO se zněním zápisu z XIV. zasedání ZO, konaného dne 18.
8. 2021. K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.

5) Ad 3. Starosta obce informoval členy ZO, že ŘSD ČR, odbor přípravy investic Brno, zahájilo
přípravy na stavbu obchvatu obcí Dlouhá Brtnice a Hladov silnicí I/38. V rámci této přípravy byla
zpracovaná nová technická studie, ke které se mohli vyjádřit všechny dotčené organizace (Policie
ČR, Krajský úřad, KSÚS, obce, jednotlivé odbory ŘSD atd.) v rámci několika pracovních výborů
svolaných investorem stavby. Stavba je navrhovaná v původním územním koridoru pro zřízení
obchvatu zahrnutém v naší Územně plánovací dokumentaci a v katastru naší obce také v trase
vymezené Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, schválenými Krajským úřadem. Při diskuzi
o navržené variantě ŘSD Brno zásadně odmítlo jakékoliv změny trasy vedoucí ke zvýšeným
nákladů na realizaci stavby nebo zhoršení dopadů stavby na životní prostředí. Z tohoto důvodu
zamítlo snahy obcí o oddálení obchvatu od zastavěných částí obce, změnu trasy a její
přesměrování do lesních pozemků apod. V zásadě bylo ze strany investora konstatováno, že
žádná zásadní změna trasy není možná. Diskutovat o změnách trasy a organizaci dopravy je
možné pouze v rámci schválených koridorů. Pokud investor, dotčené organizace a obce nedojdou
ke shodnému řešení, bude stavba obchvatu obcí Dl. Brtnice a Hladov odsunutá na pozdější
období a bude se připravovat obchvat jiných obcí. Jako variantní řešení bylo také navrženo
rozdělení stavby na dvě části a realizaci obchvatu pouze té obce, kde ke shodě dojde. Z jednání
vyplynuly celkem tři variantní řešení, které se lišily zejména v obci Hladov. Výsledným
kompromisem bylo nakonec zpracování varianty „D“, která je pro všechny strany nejpřijatelnější a
kterou dnes starosta obce předkládá zastupitelstvu k projednání. Principiálně se tato varianta od
dřívější studie obchvatu liší tím, že za naší obcí směrem na Pavlov nebude původně navrhovaná
kruhová křižovatka, ale silnice na Pavlov bude jenom přemostěná a všesměrová kruhová
křižovatka s mimoúrovňovými nájezdy bude nad obcí směrem na Stonařov, kam bude směrovaná
doprava z naší obce a ze směrů od Pavlova a Brtničky. Současná silnice lesem mezi obchvaty Dl
Brtnice a Stonařova zůstane zachovaná jako součást silnice I/38 a nebude vedle ni souběžně
zřizovaná původně zvažovaná nová silnice. Stávající silnice I/38 v obcích Hladov a Dl. Brtnice se
po zřízení obchvatu stane silnici II. třídy a o tento průjezd obcemi bude prodloužená silnice od
Staré Říše, která nyní končí za Hladovem. Studie předpokládá zasypání tzv. Hávového rybníka
nově vzniklého nad obcí v původním koridoru obchvatu. ŘSD předběžně předpokládá, že pokud
nenastanou nějaké komplikace, zejména týkající se ekonomických ukazatelů stavby mohlo by
k realizaci obchvatu dojít do deseti roků. ZO celou problematiku prodiskutovalo a na závěr bylo
zformulované usnesení, o kterém bylo hlasováno.
Návrh usnesení č. 15/5/10.11.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje variantu „D“ navržené Technické studie
obchvatu obce Dlouhá Brtnice silnicí I/38, vypracované společností BLAHOPROJEKT,
s.r.o., České Budějovice, v r. 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že studie předpokládá zrušení
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rybníka nacházejícího se mimo jiné na pozemcích p. č. 635/6 a 635/9 v k. ú. Dlouhá Brtnice,
žádá zastupitelstvo obce Dl. Brtnice, aby v další fázi přípravy obchvatu obce byla
investorem ještě prověřená možnost zachování tohoto rybníka. Předmětný rybník plní
funkci retardační nádrže chránící naši obec proti přívalovým srážkám. Vzhledem k
aktuálním klimatickým změnám a skutečnosti, že rozvodněný Karlínský potok, na kterém se
tento rybník nachází, v minulosti způsobil v obci velké škody, považuje zastupitelstvo obce
zachování tohoto nově vzniklého rybníka za velice potřebné a jeho funkci nenahraditelnou.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 15/5/10.11.2021 bylo schváleno.

6) Ad 4. Starosta obce seznámil ZO s průběhem výstavby nové MŠ. Informoval o problémech se
skalnatým podložím a zakládáním stavby. Dále o čerpání dotace z ministerstva financí, uzavření
Dodatku č. 1 smlouvy s dodavatelem stavby týkající se změny způsobu fakturace a uzavření
nájemní smlouvy na prostor pro uskladnění materiálu zakoupeného na tuto stavbu. Dále starosta
obce seznámil ZO s nabídkou na poskytnutí úvěru ve výši 15 mil. Kč Českou spořitelnou, a.s., na
dofinancování stavby. Finální verze Smlouvy bude projednána na příštím zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce vzalo uvedené informace na vědomí.
Návrh usnesení č. 15/6/10.11.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice bere na vědomí informaci o průběhu výstavby nové MŠ,
uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby a Nájemní smlouvy na prostory
pro uskladnění materiálu a nabídce České spořitelny a.s. na poskytnutí úvěru
na dofinancování stavby.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 15/6/10.11.2021 bylo schváleno.

7) Ad 5. Předsedající seznámil ZO se skutečností, že obec obdržela dotaci z Fondu Vysočiny Kraje
Vysočina, programu Venkovské služby 2021, ve výši 40.000,- Kč na podporu provozovatele
prodejny potravin v naší obci. Podmínkou poskytnutí této dotace je spoluúčast obce ve výši
20.000,- Kč. ZO odsouhlasilo poskytnutí podpory provozovateli prodejny potravin v celkové výši 60
tisíc korun formou daru.
Návrh usnesení č. 15/7/10.11.2021:
Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice schvaluje poskytnutí daru ve výši 60.000,- Kč
provozovateli prodejny potravin v naší obci.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 - Usnesení č. 15/7/10.11.2021 bylo schváleno.

8) Ad 6. V rámci diskuze nebylo přijato žádné usnesení.

9) Ad 7. 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 15. prosince 2021. Následně XV. zasedání
zastupitelstva obce Dlouhá Brtnice ve 21:10 hod. ukončil.
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10) Přílohy zápisu:
-

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

Zápis byl vyhotovený dne 16. listopadu 2021.

Zapsal:

…................................

Ověřovatelé:

…................................

Starosta obce :

………………………..

…………………………
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