
U S N E S E N Í 

 
z dvacátého osmého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 24. května 2018 ve velké zasedací síni obecního úřadu. 

 
 

 

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 

 
1. Program jednání. 

2. Ověřovatele zápisu pana Vladislava Kurečku a pana Miroslava Otáhala.   

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a paní Mgr. Marie 

Michnová. 

4. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s firmou E-on – distribuce,    

a. s.  na uložení zemního kabelu nízkého napětí  na pozemcích 4/27 a 3113/2 za 

jednorázovou úhradu ve výši 18 300,- Kč.  

5. Vnitřní předpisy obce: č. 1/2018 – Směrnice pro ochranu osobních údajů, Organizační 

řád Obecního úřadu obce Brumovice, Pracovní řád Obecního úřadu Brumovice a Plán 

rozvoje sportu na léta 2018–2025.  

6. Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů dle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady EU ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s DSO Mikroregion 

Hustopečsko. 

7. Pasport dopravního značení obce. 

8. Změnu č. 1 Územního plánu obce Brumovice. Zastupitelstvo obce Brumovice příslušné 

podle § 6 odst. 5 písm. c) a v souladu s § 54 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává Změnu č. 1 

územního plánu Brumovice po ověření, že není v rozporu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů 

a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.    

9. Závěrečný účet obce Brumovice za rok 2017.  

10. Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2017.                                                             
 
.  

11. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Brumovice za rok 2017.   

12. Návrh odpovědi  na podněty a dotazy pana …                                                                 

13. Prodej části obecního pozemku p. č. 3601/61 o výměře 43 m 
2 

odděleného 

geometrickým plánem paní ….. za cenu 130,- Kč za 1 m 
2 

.                                                              

14. Pronájem části obecního pozemku 3601/1 o výměře 30 m
2 

panu …… za účelem zřízení 

přístřešku pro vůz na LPG před vstupem a garáží rodinného domku.                                                                      

15. Nařízení obce na úklid obecního pozemku kolem nemovitosti paní …… v termínu do     

31. 7. 2018.                                                   

16. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 973/3 ,  současné době v nájmu pana….. 

17. Záměr prodeje obecního pozemku p. č. 973/5 za sklepem pana …... 

18. Záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 3601/47 paní ….. 

19. Záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 3601/1 zastavěného rodinným domem     

č. p. 103.  

20. Výjimku z nejvyššího počtu žáku  ve třídě ZŠ z 30 na 34 ve školním roce 2018/19        

ZŠ a MŠ Brumovice. 



21. Výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ ve školním roce 2018/19 z 24 na 27 na žádost   

ZŠ a MŠ Brumovice. 

22. Výjimku z nejnižšího počtu žáků  ve třídě ZŠ  na 12,75 na třídu pro školní rok 2018/19 

na žádost ZŠ a MŠ Brumovice. 

23. Přijetí finančního daru pro ZŠ a MŠ Brumovice ve výši 20 000,- Kč od firmy ŠKODA 

AUTO a.s., 293 01 Mladá Boleslav za účelem technického vzdělávání žáků. 

24. Přijetí daru čtyř skříní  pro ZŠ a MŠ Brumovice v hodnotě  14 448,- Kč. od firmy 

BLANÁŘ NÁBYTEK a.s.,, 691 11 Brumovice 410 pro účely archivace dokumentů. 

 

ZOB neschvaluje: 

 

1. Prodej části obecního pozemku paní ….. po provedeném místním šetření. 

 

 

 

ZOB bere na vědomí:  
 

 

1. Kontrolu plnění usnesení z minulého ZOB - projednání prodeje části obecní parcely 

panu ……, byl domluven postup a podmínky prodeje, z jednání byl pořízen zápis.                                             

2. Rozpočtové opatření č. 3 a 4. 

3. Informační zprávu o činnosti obecního úřadu. 

4. Informaci a pozvánku pana starosty na den 1. 6. 2018 v 16 hodin na konání 

vzpomínkové akce k 75. výročí popravy legionáře generála Josefa Srstky. 

 

 

 

ZOB ukládá starostovi: 

 

1. Pokračovat v upomínání Ing. Radomíra Svatka ohledně dopracování projektu pro 

zateplení ZŠ, MŠ Brumovice. 

2. Svolat jednání ohledně hrobového místa na místním hřbitově.        

 

 

 

      Antonín Košulič                                                       JUDr. Dobromila Macháčková                                        

                starosta                                                                              místostarostka                                                              

 

 

 

 
 


