
U S N E S E N Í 

 
z dvacátého sedmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 1. března 2018 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. 

 
 

 

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 

 
1. Program jednání. 

2. Ověřovatele zápisu pana Zdeňka Veselého a pana Ing. Bohuslava Říhu.   

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Josef Miklík.  

4. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu 

provést stavbu s firmou Českomoravská telekomunikační, s. r. o., 691 75 Borkovany na 

zřízení optické telekomunikační sítě.  

5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou E.ON  Distribuce, a. s. 

na zřízení přípojky el. energie na obecní parcel 3106/1 ke stavbě rodinného domu na    

parcele č. st. 418.  

6. Smlouvu o dílo se Spolkem vojenské historie Valtice, z s. na zajištění historických 

materiálů, jejich knižní zpracování a vydání knihy ke 100. výročí vzniku republiky, 

konkrétně 8. části knihy O legionářích Kloboucka za cenu 20 tisíc korun, včetně 

dodávky 50 ks knih. 

7. Dodavatele odborného zástupce provozovatele ČOV dle ust. § 6, odst. 2, písm. c. 

Zákona o vodovodech a kanalizacích firmu DUIS, s. r. o. Srbská 1546/21, 612 00 Brno.   

8. Pasport místních komunikací.  

9. Rozpočtové opatření č. 2. 

10. Prodej části obecního pozemku - pozemek p. č. 112/77 o výměře 284 m
2  

za cenu 130,- 

Kč za 1 m
2 

 . 

11. Prodej části obecního pozemku - pozemek p. č. 3601/60 o výměře 25 m
2 

 za cenu Kč 

130,- Kč za 1 m
2 

.  

12. Prodej části obecního pozemku p. č. 3601/10 o výměře 1 m
2 

, zjištěného geometrickým 

plánem jako zastavěná plocha rodinným domem manželů …., za cenu 130,- Kč za 1  m
2
. 

13. Záměr prodej části obecní parcely p. č. 3601/47 na základě upřesnění výměry 

geometrickým plánem. 

14. Podmínky prodeje části vydražené obecní nemovitosti - parcela č. st. 102 a 102/4           

o výměře dle geometrického plánu za cenu korespondující s cenou pořizovací 

(vydraženou) a úhradou geometrického plánu. Po schválení podmínek prodeje panem 

….bude vyvěšen záměr prodeje. 

15. Prodej části obecního pozemku p. č. 12/10 o výměře 6 m
2
 na základě geometrického 

plánu za  cenu 130,- Kč za 1 m
2 

. 

16. Záměr pronájmu části obecní parcely 3601/1 o výměře cca 30 m
2 

 za účelem zřízení 

přístřešku na parkování před nemovitostí pana ….., Brumovice. 

17. Výši účetních odpisů na rok 2018 ve výši 77 112,- Kč pro  ZŠ a MŠ Brumovice. 

18. Návrh odpovědi na žádost panu ……. 

 

 

 

 



ZOB neschvaluje: 

 

1. Prodej části obecního pozemku p. č. 6894.  

 

 

 

 

ZOB bere na vědomí:  
 

 

1. Kontrolu plnění usnesení z minulého ZOB.  

2. Provedenou inventarizaci majetku obce a ZŠ a MŠ Brumovice za rok 2017 – nebyly 

zjištěny žádná manka a škody. 

3. Rozpočtové opatření č. 1. 

4. Informační zprávu o činnosti obecního úřadu. 

 

 

 

ZOB ukládá starostovi: 

 

1. Pokračovat v upomínání projektanta Ing. Radomíra Svatka ohledně dopracování 

projektu pro zateplení budov ZŠ a MŠ Brumovice. 

2. Projednat s panem ….. podmínky prodeje části obecní nemovitosti. 

 

 

 

 

 

 

 

      Antonín Košulič                                                       JUDr. Dobromila Macháčková                                        

                starosta                                                                              místostarostka                                                              

 

 

 

 
 


