
U S N E S E N Í 

 
Z osmnáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného 

dne 13. března 2022 v obřadním a zasedacím sále v budově Nové radnice v 

Brumovicích. 

 

 

Navržený program jednání: 

 
1. Zahájení 

2. Návrh programu jednání 

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

4. Volba návrhové komise 

5. Schválení programu jednání 

6. Dotazy, připomínky a podněty členů ZOB 

7. Dotazy, připomínky a podněty občanů   

8. Česká pošta, s. p. – představení nabídky POŠTA PARTNER – pan Bc Michael XXXX, 

referent analytik ČP s. p. 

9. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

10. Schválení OZV o odpadech (dle doporučení MV) 

11. Informace k rozpočtovému opatření č. 1 a 2 

12. Souhlas se zpracováním návrhu na změnu územního plánu 

13. Plán rozvoje obce aktualizace s pověřeným zástupcem ORP 

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 Jiřího Bureše a pana Josefa Miklíka.   

2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Ladislav Kurečka. 

3. Návrh programu jednání dle předloženého návrhu bez dalších připomínek a 

doplnění. 

4. Obecně závaznou vyhlášku obce Brumovice o stanovení obecného systému 

odpadového hospodářství. 

5. Předložení návrhu na zpracování změny územního plánu obce Brumovice. 

6. Prodej části obecní parcely nové parcelní číslo 3601/67 o výměře 100 m2 za cenu 

130,- Kč za m2, + DPH panu A. XXXXXX. Jedná se o pozemek nad kvelbeným 

sklepem v majetku žadatele. Souhlas s dělením pozemku byl zaslán z MěÚ 

Klobouky dne 21. 2. 2022.  

7. Aktualizaci plánu rozvoje obce, kterému bude končit platnost. Postup s aktualizací 

bude v souladu s pověřeným zástupcem v rámci ORP Hustopeče panem RNDr. 

Leošem Vejpustkem.  



 

ZOB neschvaluje: 
1. Prodej části obecního pozemku na parcele 2955/29 panu J. XXXXXXX, který žádá o 

odkoupení parcely za účelem vybudování stání pro obytný automobil (karavan). 

2. Prodej parcely 112/6 na žádost pana J. XXXXXXX za účelem vybudování stání pro 

obytný přívěs. 

 

 

 

ZOB bere na vědomí: 

 
1. Prezentaci zástupce POŠTY PARTNER pana Bc. Michaela XXXXXX ohledně nabídky obci 

na provozování poštovních služeb touto formou. 

2. Plnění usnesení ze 17. zastupitelstva obce Brumovice. 

3. Informaci k rozpočtovému opatření č. 1 a 2.  

4. Zpracování aktualizovaného plánu rozvoje obce spolu s pověřeným zástupcem ORP. 

5. Informativní zprávy a činnost OÚ. ZOB bylo seznámeno s řešením uprchlické krize obcí, o 

stavech a umístění uprchlíků v obci. 

Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření za rok 2021 kontrolními orgány JMK s tím, že 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice: 

 

1. Splnění úkolů uložených ZOB.                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                        

                starosta                                                                              místostarostka                                                              


