USNESENÍ
ze čtrnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného
dne 10. června 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. Žádost o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ
9. Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ZŠ
10. Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
11. Žádosti občanů a organizací
12. Informativní zprávy a činnost OÚ
13. Diskuze
14. Návrh usnesení
15. Závěr

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje:
1. Program jednání s doplněním bodu o návrh pana Milana Ševčíka na podání trestního
oznámení na pana xxxxxxxxxxx.
2. Ověřovatele zápisu pana Ing Vavřince Charváta a Ing. Zdeňka Musila.
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a paní Libuše
Milušková.
4. Prodej části obecního pozemku o výměře 13 m2 manželům xxxxxxx, bytem
Brumovice, č.p. xxx zastavěné plochy za částku Kč 130,- vč. DPH za 1 m2.
5. Vyvěšení záměru na prodej části obecního pozemku parcelní číslo 3601/1 nad
vinným sklepem, p. č. 147 o výměře 68 m2 panu Ing. xxxxxxxxx, bytem Praha 6, na
Mičánce xxxxxx.
6. Prodej části obecního pozemku, vedeného odděleně pod p. č. 12/10 o výměře 23 m2
paní xxxxxxxxx, Brumovice č.p.xxx za cenu obvyklou v místě a čase, tj. Kč 130,za 1 m2 , vč. DPH.
7. Záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 973/1 o celkové výměře 745 m2 paní
xxxxxxxx po jejím zaměření o rozloze stanovené dle výsledků místního šetření,
konaného 5. 6. 2021 na místě samém.

8. Podání trestního oznámení cestou Státního zastupitelství s podezřením na spáchání
přečinu pomluvy panem xxxxxxxxxx. Pan xxxxxx označil orgány obce Brumovice
na facebooku za porušovatele zákonů, předpisů a vyhlášek.

ZOB neschvaluje:
1. Opakovanou žádost manželů xxxxxxxxx na prodej části obecní parcely p. č. 83/1
o výměře 16 m2 .
2. Žádost pana xxxxxxxxxx na oplocení části obecního pozemku p. č. 3601/1,
který má propachtován od obce.
3. Prodej 80 m2 orné půdy ve vlastnictví obce panu xxxxxxxxxx.

ZOB bere na vědomí:
1. Plnění usnesení ze 13. zastupitelstva obce Brumovice.
2. Souhlas rady obce Brumovice č. 57 ze dne 10. 6. 2021, kterým byly povoleny výjimky
z počtu dětí MŠ ve školním roce 2021/22 z 24 na 27
3. Souhlas rady obce Brumovice ze dne 10. 6. 2021 s povolením výjimky z nejvyššího
počtu žáků v ZŠ až do počtu 34 ve školním roce 2021/22.
4. Souhlas rady obce ze dne 10. 6. 2021 z nejnižšího počtu žáků ve třídě ve školním roce
2021/22 – nejméně 15 žáků v jedné třídě.
5. Zvýšením úvazků učitelů navýšení rozpočtu o 4 x 24 tisíc korun na mzdy učitelů, včetně
odvodů do konce roku 2021. Tato částka je již zahrnuta do rozpočtu ZŠ na tento rok.
6. Rozpočtové opatření č. 4
7. Nabídku pana xxxxxxxxx na dodávku kovové tribuny na fotbalové hřiště.
8. Informace o činnosti OÚ
- Vybrán zhotovitel chodníků trasy A i B po provedeném výběrovém řízení – firmu
Ekostav ze Starého Města u Uherského Hradiště
- Výběr zhotovitele Obratiště na Novém Řádku – firmu Štěpána Prachaře, jako vítěze
provedeného výběrového řízení.
- Stav v očkování seniorů ve věku 80+ - byly předány očkovací certifikáty.
- Příprava Hodů 2021
- Informace z následné kontroly Krajské hygienické stanice v ZŠ a MŠ Brumovice –
bylo konstatováno výrazné zlepšení v nápravě nedostatků
- Podařilo se provést vynětí pozemku hřbitova ze ZPF bezplatně, čímž byly ušetřeny
náklady ve výši 338 tisíc korun
- Nákup nové ruční sekačky trávy
- Výměna 1 ks čerpadla a frekvenčního měniče čerpadla na ČOV – oprava hrazena
z pojistného ve výši Kč 133 600,-

ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice:
1. Splnění úkolů uložených ZOB.

Ing. Rudolf Kadlec
starosta

JUDr. Dobromila Macháčková
místostarostka

