
U S N E S E N Í 

 
z dvacátého šestého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 14. prosince 2017 ve velké zasedací síni obecního úřadu. 

 
 

 

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 

 
1. Program jednání. 

2. Ověřovatele zápisu pana Miroslava Otáhala a pana Ing. Vavřince Charváta.   

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Karel Opluštil.  

4. Rozpočet obce na rok 2018. Oproti původnímu návrhu byly schváleny příspěvky na 

provoz Domovinky Němčičky na dva občany z Brumovic ve výši 23 360,- Kč, příspěvek 

sportovnímu klubu florbalu Aligators zsp. Šitbořice ve výši 20 000,- Kč, středisku  

Diakonie ČCE - středisko Betlém ve výši 20 000,- Kč, spolku Brumovické jezírko na 

provoz ve výši 21 000,- Kč, TJ. Sokol Brumovice na provoz ve výši 49 000,- Kč a Klubu 

rodiče dětem ve výši 9 000,- Kč. 

5. Střednědobý  výhled na roky 2019, 2020 a 2021.  

6. Rozpočet ZŠ a MŠ Brumovice na rok 2018. 

7. Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Brumovice na rok 2019 a 2020.  

8. Novou smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství, s. r. o. s účinností od 1. 1. 2018.  

9. Směrnici obce Brumovice č. 1/2017 o odvádění a čištění odpadních vod v obci 

Brumovice. 

10. Výši odměn pro členy Zastupitelstva obce od 1.1.2018 podle NV č. 318/2017 Sb., ve 

stejné výši jako dosud. 

11. Rozpočtové opatření č. 12. 

12. Zpevnění plochy pro parkování na obecním pozemku – parcele č. 4/55 o výměře 8 x 4 m 

před  domem ….. vlastním nákladem. 

13. Vyřazení nepotřebného a současně opotřebovaného  majetku ZŠ a MŠ Brumovice. 

 

 

ZOB bere na vědomí: 

 

 

1. Nabídku firmy DUIS Brno, s. r. o. na uzavření příkazní smlouvy k ustavení funkce 

odborného zástupce provozovatele kanalizace a čistírny odpadních vod. 

2. Žádost … o odkoupení obecních pozemků kolem  nemovitosti. 

3. Žádost … o odkoupení části obecního pozemku. 

4. Žádost … o odkoupení  části obecního pozemku pod  stavbou 

5. MAP se zaměřením na vzdělávání podporovaný a částečně financovaný 

Jihomoravským krajem. 

6. Informační zprávu o činnosti obecního úřadu. 

 

 

 

 



ZOB ukládá starostovi: 

 

1. Prověřit i jiné nabídky na uzavření smlouvy o výkonu funkce odpovědného odborného 

zástupce pro provozování kanalizace a ČOV. 

2. Prověřit nabídky a podmínky pro provozování sběru, přepravy a odstraňování odpadu 

obce u ostatních organizací v regionu, zejména v oblasti cenové. 

3. Svolat schůzku na dotčených parcelách k projednání žádostí na odkoupení části 

obecních pozemků. 

 

 

 

 

 

 

 

      Antonín Košulič                                                       JUDr. Dobromila Macháčková                                        

                starosta                                                                              místostarostka                                                              

 

 

 

 
 


