
U S N E S E N Í 
 

Z devatenáctého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 
konaného dne 9. června 2022 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 ZOB 
8. Hlasování o počtu zastupitelů na příští volební období 
9. Projednání výsledku kontroly MV, přijetí nápravných opatření 
10. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021 
11. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021 
12. Žádosti občanů a organizací  
13. Informativní zprávy a činnost OÚ, rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5 
14. Diskuze 
15. Návrh usnesení 
16. Závěr 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Ověřovatele zápisu pana   Karla Opluštila a Antonína Košuliče.   
2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Ing. Vavřinec 

Charvát. 
3. Návrh programu jednání dle předloženého návrhu s doplněním bodu o cenách 

prodávaných nemovitostí, který byl zařazen jako bod 11 a) bez dalších připomínek 
a doplnění. 

4. Ve smyslu ust. § 67 zákona 128/2000 Sb. o obcích stanovuje počet členů 
zastupitelstva obce na příští volební období v počtu 15 členů. 

5. Přijetí nápravných opatření k pochybením, stanovených v kontrolním protokolu 
MV, doručeného obci dne 23. 3. 2022, definovaných v příloze č. 1. 

6. Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2021. Obec hospodařila v souladu se 
schváleným rozpočtem, s kladným hospodářským výsledkem. 

7. Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2021.  
8. Záměr obce na prodej části pozemku p.č. 102/3 kolem pozemku p. č.st. 368 na 

žádost pana XXXXXX XXXXXX, bytem Brumovice č.190. 



9. Záměr obce na prodej části obecního pozemku p. č. 3601 u zahrady nemovitosti 
pana XXXX XXXX. Jedná se o RD č. 107 parc.č. st.156. Zastavěná část parcely 
bude nabízena za vyvolávací cenu 275,- Kč za m2 nejvyšší nabídce. 

10. Cenu prodávané parcely p. č. 973/1, jejíž prodej byl schválen ZOB dne 14. 12. 2021 
pod bodem č. 12 paní XXXX XXXXX, která činila 275,- Kč za m2 bez DPH plus 
daň 21%. 

11. a) Stanovení ceny prodávaných pozemků dle znaleckého posudku, pokud nebude 
známa cena v čase a místě obvyklá nebo nebude rozhodnuto o způsobu prodeje 
pozemků v jednotlivých případech dražbou. 
 

 
ZOB neschvaluje: 

1. Pronájem obecního pozemku na p. č. 3006/533 o výměře 890 m2 paní XXX XXXX, 
který žádá o pronájem parcely za účelem ustájení koní z důvodu, že se jedná o ornou 
půdu a pro ustájení koní není vhodný. 

 
ZOB bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení z 18. zastupitelstva obce Brumovice. 
2. Nabídku paní XXX XXXX a paní XXX XXX k prodeji pozemků dle LV 1771, 1136 a 588, 
3. Informaci k rozpočtovému opatření č. 3, 4 a 5.  
4. Informace o navýšení úrokové sazby na úvěr z roku 2017 na kanalizaci a čistící stanici v obci 

z 1,85 na 5,5%, což činí měsíčně 55 tisíc korun.  
5. Informativní zprávy a činnost OÚ.  
 
ZOB ukládá starostovi a radě obce Brumovice: 
 

1. Splnění úkolů uložených ZOB.                                                                                                                           
 
 
 

 
 

 
 
 

      Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                       
                starosta                                                                              místostarostka                            


