
 U S N E S E N Í 
 

z šestého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného  
dne 14. listopadu   2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu. 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Program jednání. 
2. Ověřovatele zápisu pana Antonína Košuliče a Ing. Bohuslava Říhu.                 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Ing. Vavřinec 

Charvát. 
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů                       
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu 
6. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství                                                             
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného            
8. Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

9. Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 
1/2015 o místních poplatcích. 

10. Cena stočného pro rok 2020 dle Směrnice 1/2017 se stanoví ve výši 1498,- Kč za 
poplatníka. Vychází ze skutečných nákladů roku 2019.          

11. Veřejnoprávní smlouvu s městem Klobouky u Brna o výkonu přenesené působnosti 
na úseku řešení přestupkové agendy dle ust. § 63 zák. 128/2000 a ust. § 159 an. 
zákona  č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

12. Vypovězení smlouvy firmě AVE na svoz TKO.  
13. Ustavení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce ve složení: Vladislav 

Kurečka, Ing. Bohuslav Říha, Ing. Rudolf Kadlec, Marcela Studýnková, Jiří Bureš. 
14. Příspěvek obce pro činnost SDH Brumovice ve výši 30 tisíc korun určený prioritně 

na podporu nové členské základny dětí. 
15. Příspěvek Základní umělecké škole Klobouky u Brna ve výši 5 tisíc korun na rok 

2020.                               
 
 
 
 
 
 
 

ZOB neschvaluje: 
1. Prodej části obecní parcely č. 12/30 panu XXXXXXXX z důvodu zachování 

přístupové cesty k pozemkům.  
Prodej bude projednán s vlastníky sousedních pozemků na místě samém. 
 
 



ZOB bere na vědomí:  
 

1. Plnění usnesení z 5. řádného zasedání ZOB, konaného dne 3. 9. 2019, kterým bylo 
uloženo starostovi pokračovat v plnění uložených úkolů Zastupitelstvem obce. 

2. Záměr akcí pro zpracování střednědobého výhledu rozpočtu obce na léta 2021, 
2022, 2023. 

3. Návrh obce na zařazení investičních akcí do návrhu rozpočtu na rok 2020 s ohledem 
na zajištění běžných výdajů obce.    

4. Příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ a MŠ Brumovice ve výši 1 735 tisíc korun do 
rozpočtu roku 2020.                     

5. Rozpočtové opatření č. 9 
6. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu – probíhající opravy poškozené 

vozovky u Jezírka a na Novém řádku, byla podána žádost o dotaci na výměnu 
veřejného osvětlení, podána opakovaná žádost na dotaci z MMR na stavbu  
víceúčelové budovy, připravuje se spolu s firmou MAD Projekt, s. r. o na projektu 
Sběrný dvůr, byla zahájena veřejná soutěž na dodavatele zateplení ZŠ, MŠ a ŠJ. 
Byla oslovena firma HALM Starovičky na opravu obecní váhy, byly instalovány 
nové dopravní značky dle projektu z roku 2018. 
 

 
ZOB ukládá starostovi: 
 

1. Zajistit plnění přijatých usnesení ZOB, zejména vypovědět smlouvu s firmou AVE a 
začít jednat s konkurenčními firmami o svozu PDO. 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                        
       starosta                                                                              místostarostka    
 
 
                                                
 

  
 

 
 
 


