
U S N E S E N Í 
 

Ze sedmnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 
konaného dne 14. prosince 2021 v obřadním a zasedacím sále v budově Nové 

radnice 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. Schválení rozpočtu obce na rok 2022 
9. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2023, 2024 a 2025 
10. Oběh účetních dokladů, aktualizace směrnice 
11. Výsledky činnosti kontrolního výboru 
12. Žádosti občanů a organizací 
13. Informativní zprávy a činnost OÚ 
14. Diskuze 
15. Návrh usnesení 
16. Závěr 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Ověřovatele zápisu pana Antonína Košuliče a pana Milana Krátkého.   
2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Jiří Bureš. 
3. Návrh programu jednání dle předloženého návrhu bez dalších připomínek a 

doplnění. 
4. Rozpočet na rok 2022 dle předloženého návrhu, který byl ve dnech 29. 11 2021 do 

14. 12. 2021 zveřejněn vyvěšením na úřední desce, kde příjmy činily 19 508 tis Kč, 
financování 9400 tis. Kč a výdaje 28 908 tis. Kč. Tento návrh byl jednomyslně 
schválen.   

5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na leta 2023, 2024 a 2025, který byl předem 
zveřejněn od 29. 11. 2021 do 14. 12. 2021 na úřední desce obce. 

6. Aktualizovanou Směrnici pro oběh účetních dokladů. 
7. Zprávu Kontrolního výboru obce. Na základě zjištěného rozporu ve schváleném 

prodeji části obecní parcely, jejíž prodej byl schválen na 14. ZOB dne 10. června 
2021, byla uvedena výměra 23m2 na základě předložené žádosti paní Svobodové. 
Při uzavírání smlouvy byl předložen geometrický plánek této parcely, kde byla 
vyčíslena správná výměra 27 m2. 68 schůze rady obce doporučila ZOB schválit 
opravné usnesení se správnou výměrou 27 m2.   



8. Žádost paní xxxxxxx o odkup části obecního pozemku parc.č. 973/1 k.ú. Brumovice 
– v žádosti byla zastoupena panem xxxxxxx. Schválen postup způsobem zveřejnění 
nabídky na prodej celé parcely. Dle usnesení ZOB bude vyvěšen záměr. 
 
 
 

ZOB neschvaluje: 
 
 

 
ZOB bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení ze 16. zastupitelstva obce Brumovice. 
2. Celou zprávu kontrolního výboru a přijatá vysvětlení k jednotlivým bodům zprávy. 
3. Podnět na pořízení změny Územního plánu obce, týkající se změny koeficientu zastavěnosti 

v areálu firmy Blanář, s. r. o, předložený touto firmou. 
 
 
ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice: 
 

1. Splnění úkolů uložených ZOB.                                                                                                                           
 
 
 

 
 

 
 
 

      Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                       
                starosta                                                                              místostarostka                                                             


