
U S N E S E N Í 
 

z pátého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného  
dne 3. září   2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu. 

 
 

 
       Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Program jednání. 
2. Ověřovatele zápisu pana Vladislava Kurečku a pana Josefa Miklíka. 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Milan Ševčík.     
4. Způsob řešení stížnosti pana XXXXXXXX, týkající se stavu místní komunikace a 

provozu na ní. Jedná se o místní komunikaci, vedoucí k čp. 409 v Brumovicích.  
5. Výběr dodavatele Lamberga s.r.o. pro výměnu veřejného osvětlení   
6. Výběr nového nájemce hostinského zařízení v obecní Sokolovně – pana Zdeňka 

Rusňáka 
7. Nákup nemovitosti č.p. 317 v Brumovicích, sousedící s pozemky obce a 

Sokolovnou pro potřeby obce v celkové tržní hodnotě 3700 tis. korun. 
8. Pověření rady obce Brumovice prováděním rozpočtových opatření bez omezení 

výše finančních prostředků pro volební období 2018 až 2022 s povinností následně 
o každém informovat nejbližší zasedání zastupitelstva obce. 

9. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce Brumovice, 
účinné od 1. 10. 2019. 

10. Vyvěsit záměr prodeje části parcely p. č. 12/30 v k. ú. Brumovice.  
11. Jednání s Mysliveckým spolkem o umožnění společného prostoru pro výcvik psů 

spolku Sdružení přátel psů, z. s. na části obecní parcely p. č. 112/35 v místě 
Myslivny. 

 
 
 
     ZOB neschvaluje: 

1. Prodej části parcely 3123/3  z důvodu zachování přístupové cesty k pozemkům.  
 Prodej bude projednán s vlastníky sousedních pozemků.  
 
 

    ZOB bere na vědomí:  
 

1. Plnění usnesení ze 4. řádného zasedání ZOB, konaného dne 25. 6. 2019, kterým bylo 
uloženo starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů Zastupitelstvem obce. 

2. Navýšení rozpočtu MŠ a ZŠ Brumovice o 473 tis. korun, jako úhradu finančních 
prostředků, vynaložených na nejnutnější odstranění hygienických nedostatků, 
konstatovaných provedenou kontrolou ze strany OHS Břeclav ze dne 7.2.2019 

3. Rozpočtové opatření č. 7 
4. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu – čištění kanálových vpustí, 

znečištění čerpadel a jejich oprava na ČOV, nadměrná údržba zeleně, provedení 
oprav sekací techniky, zajištění účasti na Hrubých hodech v partnerské Záhorské 
Bystrici, aj. 



ZOB ukládá starostovi: 
 

1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                        
       starosta                                                                              místostarostka    
 
 
                                                
 

  
 

 
 


