
U S N E S E N Í 
 

ze třináctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného 
dne 11. března 2021 ve velké zasedací místnosti Hasičské zbrojnice SDH 

v Brumovicích. 
 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení  
2. Návrh programu jednání 
3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 
4. Volba návrhové komise 
5. Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB 
6. Dotazy, připomínky a podněty občanů   
7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
8. Nový jednací řád ZOB 
9. OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 
10. Schválení závěrečného účtu obce Brumovice 
11. Schválení účetní závěrky obce Brumovice 
12. Informace k rozpočtovému opatření č. 1 
13. Výzva k podání nabídek „Brumovice chodníky trasa A a B“ – návrh změny Směrnice o 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
14. Žádosti občanů a organizací 
15. Informativní zprávy a činnost OÚ 
16. Diskuze 
17. Návrh usnesení 
18. Závěr 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Program jednání 
2. Ověřovatele zápisu pana Ing. Zdeňka Musila a pana Karla Opluštila 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Miroslav Otáhal 
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu, která ruší OZV 

č. 2/2019 ze dne 14. 11. 2019 
5. Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2020 
6. Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2020 
7. Vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku o výměře 13 m2 k žádosti 

xxxxxxxxxx, nemovitost č.p. 130, z důvodu narovnání vlastnických vztahů s obcí 
8. Nový jednací řád ZOB, který nahrazuje původní ze dne 14. 12. 2006 

 
 

 
 



ZOB neschvaluje: 
 

1. Návrh pana xxxxxxxxxx na umožnění přímého přenosu z jednání Zastupitelstva  
přes FB (facebook) 

2.  Prodej části obecního pozemku p. č. 3601/1 na žádost pana xxxxxxxxxx.  
Možnost prodeje bude prověřena místním šetřením za přítomnosti majitelů 
okolních pozemků, event. po předložení jejich písemného souhlasu s nákupem 
pozemku panem xxxxxxxxxxxxxx. 

3. Prodej obecního pozemku p. č. 970/1o výměře 745 m2 u nemovitosti paní 
xxxxxxxxxx. Možnost prodeje bude rovněž prověřena místním šetřením na 
místě samém za přítomnosti majitelů sousedních nemovitostí 

4. Prodej části obecního pozemku p. č. 83/1 na žádost manželů xxxxxxxxxxxxxxx, 
o výměře 16 m2 . Bude provedeno místní šetření na místě samém za přítomnosti 
majitelů sousedících nemovitostí 

 
ZOB bere na vědomí: 
 

1. Zrušení VŘ na dodavatele stavby chodníků trasy A a B bez udání důvodu v souladu 
s podmínkami vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu ze dne 8. 2. 2021.  

2. Plnění usnesení, kterým se ukládalo radě a starostovi – narovnání pozemkových poměrů 
s panem xxxxxxxxxxxx ze Záhorské Bystrice a prověření vhodnosti pozemků nabídky 
pana xxxxxxxxxxx 

3. Zřízení oficiálního obecního facebooku z důvodu jeho sledovanosti 
4. Doložení geometrického plánu pana Ing xxxxxxxxx, Brumovice čp. 314 ke koupi části 

obecního pozemku (bod č. 7 v zápisu ZOB ze dne 25. 6. 2019) p. č. 1292/365 o výměře 
45 m2 pod novým p. č. 1292/440. Tímto krokem byla splněna podmínka prodeje 

5. Stavba víceúčelové budovy – informace o postupu prací  
6. Informace k RO č. 1 – příjem dotace ve výši 3700 tis. Kč na zateplení ZŠ a MŠ 

Brumovice, nákup zastřešené pracovní tříkolky pro pracovní potřeby zaměstnanců obce 
7. Informace o činnosti OÚ 

- Akce ukliďme si Brumovice 
- Stěhování knihovny do zasedací místnosti OÚ 
- Stav prováděných prací na víceúčelové budově, oznámení o konání kontrolního dne 

jednou za dva týdny (středa) 
- Očkování seniorů očkovací látkou Astra-Zeneca 
- Záměr pronájmu obecní parcely pro umístění mobilheimu 

 
 
 
 
ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice: 
 

1. Splnění úkolů uložených ZOB                                                                                                                         
 
 

 
      Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                       
                starosta                                                                              místostarostka                                                             
 


