
U S N E S E N Í 

 
z dvacátého devátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, 

konaného dne 26. června 2018 ve velké zasedací síni obecního úřadu. 

 
 

 

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 

 
1. Program jednání. 

2. Ověřovatele zápisu pana Milana Ševčíka a pana Zdeňka Veselého.         

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Karel Opluštil.      

4. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E.ON Distribuce, a. s. F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7,  na uložení zemního kabelu nízkého 

napětí a rozpojovací skříně na pozemcích p. č. 3601/1 a 6872 za jednorázovou 

úplatu 5800,-  Kč.  

5. Smlouvu o partnerství a spolupráci s firmou Partnerství, o. p. s. se sídlem Údolní 

33 Brno, IČO 26268817 jako servisní organizací nadace Partnerství na dobu 

určitou jednoho roku. Po vyhodnocení vzájemných přínosů může být smlouva 

prodloužena. 

6. Pro příští volební období 2018 až 2022 se stanovuje - zvyšuje počet členů 

zastupitelstva na 15 členů.                                                                                                                                                                       

7. Schvaluje návrh stručné odpovědi panu ….. 

8. Kupní smlouvu na prodej parcely č. 973/3 o výměře 400 m 
2 

panu …… za cenu 

130,- Kč za m 
2
.                              

9. Kupní smlouvu na prodej parcely 973/5 o výměře 78 m 
2 

 panu …… za cenu 130,- 

Kč za m 
2 

.
 
 

10. Kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku - nově vzniklé parcely číslo 

3601/62 o výměře 50 m
2
 paní …… 

 
za cenu 130,- Kč za m 

2 
. 

11. Částku 20,- Kč vč. DPH  za nájem 1 m
2 

pozemku kategorie - ostatní plocha 

pronajímaného v intravilánu obce.  

12. Příspěvek na částečnou úhradu materiálu potřebného k vybudování vjezdu 

k rodinnému domku manželů …….. po předložení dokladů.  

                                                                                                                               

 

 

ZOB bere na vědomí:  
 

 

1. Kontrolu plnění usnesení z minulého ZOB – opakované upomínání projektanta Ing. 

Svatka na dopracování projektu zateplení ZŠ a MŠ Brumovice, informace o 

výsledcích jednání ohledně zmenšení hrobového místa.                           

2. Rozpočtové opatření č. 5 

3. Informační zprávu o činnosti obecního úřadu. 

 

 

 

 



ZOB ukládá starostovi: 

 

1. Ve smyslu ust. § 68, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích nejpozději do dvou dnů 

od jeho stanovení oznámit na úřední desce obecního úřadu počet členů zastupitelstva 

obce, který má být zvolen.   

2. Pokračovat v upomínání projektanta Ing. Svatka ohledně dopracování projektu pro 

zateplení ZŠ a MŠ Brumovice. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Antonín Košulič                                                       JUDr. Dobromila Macháčková                                        

                starosta                                                                              místostarostka                                                              

 

 

 

 
 


