
U S N E S E N Í 
 

z šestnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného 
dne 26. listopadu 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. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023, 2024 a 2025 
10. Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10.  
11. Schválení ceny stočného pro rok 2022 
12. OZV 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
13. OZV 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
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. Ověřovatele zápisu pana Vladislava Kurečku a pana Jakuba Gremmela.   
2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Ing. Zdeněk 

Musil.   
3. Návrh programu jednání dle předloženého návrhu. 
4. Návrh rozpočtu na rok 2022 dle předloženého návrhu, včetně příspěvků na činnost  

jednotlivým zájmovým organizacím dle jejich požadavků k vyvěšení na úřední 
desku obce. 

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na leta 2023, 2024 a 2025, včetně změn a 
doplňků k vyvěšení na úřední desku obce.  

6. Cenu stočného pro rok 2022 ve výši 1610,- Kč za osobu a rok, vč. DPH. 
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 
8. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 



9. Odkup parcely p.č. 412 od firmy Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., na kterém 
stojí obecní vodárna. Jedná se o stavbu na cizím pozemku o výměře 23 m2. Cena 
bude stanovena úředním oceněním. 

10. Záměr obce na prodej části obecní parcely p. č. 3601/1 po vyvěšení záměru a 
předložení geometrického plánu. (podnět manželů XXXXXXX – obecní parcela 
přístupná pouze z jejich pozemku za rodinným domem zakončená zchátralou zdí 
v majetku obce. 

11. Návrh prodeje části obecního pozemku majitelům nemovitosti, jejichž nemovitost  
je zčásti vystavěna je na tomto obecním pozemku p. č. 6895 o výměře cca 220 m2 

Prodej bude uskutečněn po vyvěšení záměru a předložení geometrického plánu.  
 
 

 
ZOB neschvaluje: 
 

1. Prodej části obecní parcely p.č. 3601/1 na žádost pana XXXXXXXX a 
XXXXX, bytem Hodonín XXXXX. 
 

 
 

ZOB bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení z 15. zastupitelstva obce Brumovice. 
2. Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10. 
3. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městským úřadem Klobouky u Brna o výkonu 

přestupkové agendy pro rok 2022 pro obec Brumovice. 
4. Informace o kolaudaci víceúčelové budovy obce Brumovice. 
5. Vysazení 185 stromů a keřů v obci z prostředků poskytnutých dotací z Ministerstva 

životního prostředí. 
6. Jmenování inventarizační komise ve složení Ing. Rudolf Kadlec, Marcela Studýnková, 

Jiří Bureš a Karel Opluštil. 
7. Výpověď z nájmu hospodského zařízení na Sokolovně panem Zdeňkem Rusňákem – 

nájemcem k 31. 12. 2021 ze zdravotních důvodů. Bude vyvěšen záměr obce 
k pronajmutí dalšímu zájemci. 

 
 
ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice: 
 

1. Splnění úkolů uložených ZOB.                                                                                                                           
 
 
 
 

 
 
 

      Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                       
                starosta                                                                              místostarostka                                                             
 


