
U S N E S E N Í 

 
z třicátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 

20. září 2018 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. 

 
 

 

Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 

 
1. Program jednání. 

2. Ověřovatele zápisu pana Ing. Bohuslava Říhu a pana Ing. Vavřince Charváta. 

3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Zdeněk Veselý.      

4. Smlouvu o upsání akcií ve výši 700 tisíc korun s firmou Vak Břeclav, a. s., na 

základě „Smlouvy o vkladu mimo základní kapitál“ a rozhodnutí valné hromady 

společnosti VaK  Břeclav a. s..  Hodnota 1 akcie je 1000,- Kč.                                                                               

5. Smlouvu o započtení peněžních pohledávek s firmou VaK Břeclav, a. s.                      

6. Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou E-on distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, 

370 01 České Budějovice o zřízení věcného břemene na pozemcích obce p. č. 3601 

a 969/1 pro zřízení přípojky NN k novostavbě pana Tomáše Kadlece.                                                                         

7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o. na stavbu „Reko MS 

Brumovice – Morkovská +2“ - zřízení plynárenských rozvodů, včetně přípojek  na 

pozemcích p. č. 102/3, 103/1, st. 104/1, st. 363, 3099/1, 3601/20, 3601/21, 3601/47, 

3601/10, 3662 a 3704  za jednorázovou úplatu 57 303,- Kč.                                                                                                                                                                                

8. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o. na stavbu „Reko MS 

Brumovice – Dráhy + 1“ - zřízení plynárenských rozvodů, včetně přípojek  na 

pozemcích p. č. 103/1, 104/17, 1074/18, 105/14, 105/15. 3099/1,  za jednorázovou 

úplatu 55 438,57 Kč. 

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o. na  stavbu „ Reko MS 

Brumovice – Vrchní konec, 2. část“   za účelem zřízení plynárenských rozvodů a 

přípojek  na obecních pozemcích  za jednorázovou úplatu 57 303,- Kč.                                  

10. Příspěvek na úhradu financování IDS JmK na rok 2019 ve výši 48 550,- Kč. (Jedná 

se o úhradu Kč 50,- na obyvatele) 

11. Smlouvu o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 3602 o výměře 33,82 m2 

s Jihomoravským Krajem na vybudování bezbariérového chodníku, na základě 

zpracované projektové dokumentace.  

12. Postup budoucího projednání opakovaných žádostí pana ……, ve věci kanalizační 

přípojky  nemovitosti č. p. ….. 

13. Zvýšení příspěvku na provoz a navýšení mzdových nákladů pro ZŠ a MŠ Brumovice 

na předloženou a zdůvodněnou žádost ředitelky Mgr. Michnové v celkové výši 

200 917,34 Kč do konce roku 2018.  

14. Dohodu o zrušení a  vypořádání spoluvlastnictví pozemku uzavřenou mezi obcí 

Brumovice a panem ……………. 

15. Prodej parcely p. č. 3601/63 o výměře 30 m2 panu …………… za úhradu ve výši 

Kč 130,- Kč za m2 .  

16. Vyvěšení záměru pronájmu části obecního pozemku p. č. 3601/1 panu 

………………..                                       

17. Prodej části obecního pozemku p. č. 12/10 za cenu 130,- Kč/m2 paní 

…………bytem Brumovice ….., na základě Geometrického plánu. 



 

 

 

ZOB bere na vědomí:  

 

 

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

na dopracování projektu zateplení školy Brumovice.                                                                í  

2. Rozpočtové opatření č. 7 a 8. 

3. Žádost TJ Sokol Brumovice o navýšení finančních prostředků na provoz oddílů TJ  

Sokol. Bude řešeno po předložení vyúčtování a odůvodnění konkrétních žádostí. 

4. Informativní  zprávu o činnosti obecního úřadu. 

 

 

ZOB ukládá starostovi: 

 

1. Svolat jednání dotčených orgánů k řešení stížnosti souvisejících s kanalizační 

přípojkou  nemovitosti č. p. ….                                                                                                                                                          

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

ZŠ, MŠ Brumovice. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Antonín Košulič                                                       JUDr. Dobromila Macháčková                                        

                starosta                                                                              místostarostka                                                              

 

 

 

 
 


