
U S N E S E N Í 
 

z patnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného 
dne 9. září 2021 ve velké zasedací místnosti Hasičské zbrojnice SDH v 

Brumovicích. 
 
 
Navržený program jednání: 
 

1. Zahájení, návrh programu jednání 
2. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 
3. Volba návrhové komise 
4. Schválení programu jednání 
5. Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB 
6. Dotazy, připomínky a podněty občanů   
7. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
8. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7, zvýšení přídělu do sociálního fondu o 1%, dle Směrnice 

o oběhu účetních dokladů 
9. Pomoc postiženým oblastem po ničivém tornádu 
10. Žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ“ do projektu rozvoje 

venkova, dotační titul 117D8210E 
11. Žádost o dotaci k projektu „Rekonstrukce dětských koupelen v MŠ“ z projektu rozvoje 

venkova, dotační titul 117D8210E 
12. Žádosti občanů a organizací 

1. Pronájem místnosti na spolkovém domě č.p. 317 paní 
XXXXXXX 

2. Žádost o odkoupení pozemku (části) paní XXXXX 
3. Žádost o povolení oplocení bloku parcel XXXXXXXXXXXX 

13. Informativní zprávy a činnost OÚ 
14. Diskuze 
15. Návrh usnesení a závěr 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bureše a pana Milana Krátkého.   
2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Milan Ševčík.   
3. Návrh programu jednání dle předloženého návrhu. 
4. Zvýšení přídělu do sociálního fondu o l % dle Směrnice o oběhu účetních dokladů. 
5. Pomoc postiženým oblastem po ničivém tornádu ve výši 80 tisíc korun. (Obec 

Brumovice celkově poskytla finanční pomoc postiženým oblastem ve výši 100 tisíc 
Kč). 

6. Podání žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ“ Brumovice 
do projektu rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E. 

7. Podání žádosti o dotaci k projektu „Rekonstrukce dětských koupelen v MŠ“ 
Brumovice z projektu rozvoje venkova, dotační titul 117 D8210E. 



8. Záměr pronájmu jedné místnosti za účelem podnikání na spolkovém domě č.p. 317 
paní XXXXXX za účelem poskytování masérských služeb.  

9. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3006/533 paní XXXX za účelem ustájení koní, 
určených k zájmovému chovu. 

10. Oplocení bloku parcel kolem pronajatých pozemků v majetku obce č. p.3601/01, 
pozemky 976/1, 975/1, 974/6, 974/1, pachtýři panu XXXXXXX. 

11. Zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování schválené cyklostezky 
v rámci LVT v návaznosti na budovanou část od Kobylí. 
 

 
ZOB neschvaluje: 
 

1. Záměr prodeje obecního pozemku paní XXXX za účelem umístění soukromého 
chovu koní. 
 

ZOB bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení ze 14. zastupitelstva obce Brumovice. 
2. Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 
3. Žádost paní XXX o odkoupení části obecní parcely p. č. 6895 dosud o výměře 225 m2. 
4. Informace o stavu prací na víceúčelové budově obce Brumovice. 
5. Dokončení prací na dodávce dětského hřiště u MŠ Brumovice. 
6. Pokračování prací na dokončení workoutového a fitness hřiště na velkém hřišti u 

Sokolovny. 
7. Uzavření dohody se Sokolem, pod vedením starosty TJ. SOKOL Brumovice z.s.  
8. pana Jaroslava Hubáčka jako správcem hřiště. 
9. Přijetí nového řádu pohřebiště vypracovaným ORP Hustopeče. 

 
 
ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice: 
 

1. Splnění úkolů uložených ZOB.                                                                                                                           
 
 
 
                                                                            JUDr. Dobromila Macháčková                                        
                                                                                       místostarostka                                                              

 

 
 

                                                         


