
U S N E S E N Í 
 

Z dvacátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného 
dne 8. září 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. Jezírko, odlehčovací komory, funkčnost a průtok kanalizace, řešení kalné vody 

v Jezírku. 
9. Podněty a názory členů ZOB k nemovitosti čp. 26 
10. Stanovení nových cen obecních pozemků (nemovitostí) v čase a místě realizovaných 
11. Schválení podání žádosti o dotaci na revitalizaci Jezírka 
12. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecních budov a prostor(brownfield) 
13. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukce místních komunikací 
14. Schválení podání žádosti o dotaci na fotovoltaické zařízení pro obecní budovy a ČOV 
15. Schválení podání žádosti o dotaci na dětská sportoviště, odpočinkové kouty a cyklotrasy 

v rámci LVA 
16. Informace k rozpočtovému opatření č. 7, 8 a 9. 
17. Žádost Přemysla kulíška o omluvu, dle dopisu zaslaného starostovi a zastupitelům obce 

Brumovice 
18. Žádosti občanů a organizací  
19. Informativní zprávy a činnost OÚ 
20. Diskuze 
21. Návrh usnesení 
22. Závěr 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Ověřovatele zápisu pana   Ing. Bohuslava Říhu a pana Milana Krátkého   
2. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a Ing. Zdeněk Musil 
3.  Program jednání dle předloženého návrhu.   
4. Způsob využití bývalého sídla obce, tj. nemovitost čp. 26 v Brumovicích po 

přestavbě bude sloužit jako komunitní bydlení občanů přednostně v seniorském 
věku. 

5. Cenu za úhradu věcných břemen (služebností) za běžný metr vedení kanalizace na 
povrchu či pod povrchem soukromých pozemků ve výši Kč 100,- vč. DPH, hrazený 



jednorázově, cenu pozemku v kategorii ostatní a zastavěná plocha v obci vyjma 
pozemků určených k zástavbě a zasíťovaných ve výši Kč 275,- + DPH za 1 m2. Cena 
pozemků zasíťovaných, vhodných i pro zástavbu se nadále bude určovat znaleckými 
posudky nebo vyvolávací cenou ve výši Kč 500,- + DPH pro event. prodeje formou 
aukce.  

6. Podání žádosti o dotaci na revitalizaci brumovického Jezírka 
7. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecních budov a prostor (brownfieldy) 
8. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací 
9. Podání žádosti o dotaci na fotovoltaické zařízení pro obecní budovy a ČOV 
10. Schválení podání žádosti o dotaci na dětská sportoviště, odpočinkové kouty a 

cyklotrasy v rámci LVA.  
11. Schválení žádosti o dotace z NSA na rekonstrukci venkovního oplocení hřiště u 

Sokolovny, vč. sdílených plotů. 
12. Prodej části obecní parcely p. č. 3601/X o výměře 90 m2 na základě předloženého 

geometrického plánu panu XXXXXX za schválenou cenu 275,- Kč za 1 m2  + DPH. 
 

 
 
ZOB neschvaluje: 
 

1. Omluvu zastupitelstva obce Brumovice panu XXXXXXXX 
2. Prodej části pozemku p. č. 112/75 za účelem výsadby vinice 
3. Prodej, pronájem pozemku panu XXXXXXXXX 

 
ZOB bere na vědomí: 
 

1. Plnění usnesení z 19. zastupitelstva obce Brumovice. 
2. Informaci k rozpočtovému opatření č. 7, 8 a 9.  
3. Žádost pana XXXXXXXX za společnost SOLAR POWER STATION s.r.o. k jeho záměru 

na pronájem obecních pozemků za účelem rozšíření fotovoltaické elektrárny Brumovice a 
vyslovuje předběžný souhlas. 

4. 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                            
 


