
U S N E S E N Í 
 

z prvního řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 
13. prosince 2018 ve velké zasedací místnosti obecního úřadu. 

 
 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Program jednání. 
2. Ověřovatele zápisu pana Karla Opluštila a pana Jiřího Bureše 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a paní Eva Brunerová.      
4. Statut fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku obce Brumovice 
5. Rozpočet obce na rok 2019                     
6. Střednědobý výhled na roky 2020, 2021, 2022                                                                      
7. Současně s rozpočtem obce byl schválen rozpočet ZŠ a MŠ Brumovice na rok 2019 

a rozpočtový výhled ZŠ a MŠ na roky 2020, 2021 a 2022                                                                                                                                 
8. Výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva obce s účinností od 1.1.2019: člen 

ZO 700,--Kč, předseda výboru 1 500,--Kč, radní 3 000,--Kč a místostarostka 
26 551,--Kč 

9. Pověření zástupců obce Brumovice pro uzavírání manželství Ing. Rudolfa Kadlece, 
starostu obce a JUDr. Dobromilu Macháčkovou, místostarostkou obce                                 

10. Pověření k jednání a zastupování obce na valných hromadách akciových společností 
starostu Ing. Rudolfa Kadlece 

11. Pověření Rady obce k provádění rozpočtových opatření v plné výši 
12. Výše poplatku za odvádění a čištění odpadních vod – stočné pro rok 2019 
13. Smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě 7700071503 – REKO MS Brumovice 

– vrchní konec I. Etapa za jednorázovou úplatu 9.300,- Kč včetně DPH s firmou 
GASNET, s.r.o., Klíšská 940/96 KLIŠE, 900 01 Ústí nad Labem  

14. Jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce ve složení: 
Vladislav Kurečka, Ing. Bohuslav Říha, Marcela Studýnková, Antonín Košulič 

15. Rozpočtové opatření č.11  
16. Text odpovědi na dotazy pana …………. ve smyslu předložení návrhu 
17. Zástupce ZOB do školské rady ZŠ a MŠ Brumovice pana Ing. Bohuslava Říhu pana 

Ing. Zdeňka Musila pro volební období 2018 až 2022 
18. Vyřazení opotřebovaného a současně nepotřebného majetku ZŠ a MŠ Brumovice ve 

výši 42.000,- Kč 
19. Vyřazení poškozených a nepotřebných knih z Obecní knihovny v ceně 3.645,- Kč  
20. Pronájem části pozemku p.č. 3089/5 o výměře 15m2 p. …….. za účelem vybudování 

parkování před její nemovitostí v částce 20,- Kč/m2 
21. Prodejní cenu knihy (NE)ZAPOMENUTÍ LEGIONÁŘŠTÍ „BRÁŠKOVÉ“ 

KLOBOUCKO 
 

 
 

ZOB neschvaluje: 
 

1. Prodej pozemku před vinným sklepem panu …………….. 
2. Prodej části obecní parcely – nádvoří nemovitosti firmě NWD GROUP, s.r.o. 



3. Prodej části parcely 3601/1 u nemovitosti p. ………………… 
ZOB bere na vědomí:  

 
 

1. Plnění usnesení z 30.zasedání ZOB, konaného dne 20.9.2018, kterým bylo uloženo 
starostovi obce svolat jednání dotřených orgánů a organizací ve věci možnosti připojení 
nemovitosti č.p. xxx k obecní kanalizaci  

2. Jednání s projektantem Ing. …….. ohledně dopracování a předání projektové 
dokumentace na akci zateplení ZŠ a MŠ Brumovice 

3. Rozpočtové opatření č. 9 a 10 
4. Jednací řád Rady obce Brumovice 
5. Jednací řád komisí Rady 
6. Návrh na sestavení a složení komisí Rady 
7. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu 

 
 
ZOB ukládá starostovi: 
 

1. Oznámit panu ………………. důvody pro zamítnutí prodeje obecního pozemku 
2. Pokračovat v upomínání projekční kanceláře pana ……... ohledně dopracování a dodání 

projektu zateplení ZŠ a MŠ Brumovice 
3. Prověřit možnosti využití prodávané nemovitosti firmou NWD GROUP a.s. 
4. Oznámit p. ………….. důvody pro neschválení prodeje části obecní parcely  
5. Prověřit podmínky poskytnutí daru odstupujícímu starostovi 
6. Dokončit jednání s možnými kandidáty na členy komisí Rady a připravit jejich 

jmenování Radou obce 
7. Prověřit možnosti vybudování příchozí rampy u prodejny Jednoty v Brumovicích 

s vedením COOP JEDNOTY         
8. Zabývat se možností zřídit informační skříňku u kostela sv. Antonína Paduánského 

v Brumovicích 
9. U stavebního úřadu v Kloboukách prověřit možnosti nařízení nutných oprav výše 

jmenovaného kostela tak, aby jeho případný havarijní stav nemohl do budoucna 
způsobit ohrožení občanů                                                                                                                   
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      Ing. Rudolf Kadlec                                                       JUDr. Dobromila Macháčková                                       
                starosta                                                                              místostarostka                                                             

 
 
 
 


