
U S N E S E N Í 
 

z třetího řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 30. 
dubna 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu. 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Program jednání. 
2. Ověřovatele zápisu pana Ing. Vavřince Charváta a pana Ing. Zdeňka Musila. 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Jiří Bureš.        
4. Záměr obce nákup části pozemku 2700/140 a prodej obecního pozemku p. č. 

1806/33, 3123/3 k žádosti paní XXXXXXX, bytem Brumovice XXX. 
5. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Brumovice o 365 274,--Kčc korun na pokrytí 

nezbytných oprav a úprav, nutných ve smyslu závěrů kontroly OHS Břeclav. 
6. Rozpočtové opatření č. 3 
7. Závěrečný účet obce za rok 2018. 
8. Účetní závěrku obce Brumovice za rok 2018.  
9. Dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor určených k podnikání, uzavřené 

s panem Zdeňkem Pohorským, ke dni 3. 5. 2019. 
10. Zrušení smlouvy o Správcovství Sokolovny a hřiště, uzavřené s panem Zdeňkem 

Pohorským a to ke dni 3. 5. 2019. 
11. Úhradu zvýšených poplatků OSA  pro rok 2019 ve výši 7500,- Kč. 
12. Záměr obce k prodeji části pozemků p. č. 3601/1, sousedících s pozemkem pana 

XXXXXXXX, bytem Brumovice XX, v části obce zvané  Vrchní konec.  
13. Prodej obecní parcely st. 254  o výměře 99 m 2 , firmě NWD Group, se sídlem Brno, 

Pražákova 69 za cenu v čase a místě obvyklou, min. 500,- Kč za m2 . 
14. Záměr obce prodat pozemky p. č. 1292/365 o výměře 48 m2 , p. č. 3601 o výměře 

23 m2 k žádosti pana XXXXXXXXX. 
15. Záměr obce na prodej obecních parcel p. č. 662/195 o výměře 116 m2, 662/198 o 

výměře 234 m2 k žádosti pana XXXXXXXXXX, v části obce zvané Lužánky.  
16. Záměr obce na prodej pozemku p. č. 1292/368 o výměře 85 m2 k žádosti 

XXXXXXX, bytem Brumovice XX. 
17. Záměr obce na prodej obecních pozemků p. č. 108/15 o výměře 296 m2, 107/20 o 

výměře 274 m2 a 107/7 o výměře 50 m2 k žádosti XXXXXXXXXXXXXXX. 
 
 
 
 
 
ZOB neschvaluje: 

1. Finanční příspěvek na vybudování přečerpávací stanice pro kanalizaci u nemovitosti 
čp. XXX  manželům XXXXXXX.                                                          
 

 
 
 



ZOB bere na vědomí:  
 

1. Plnění usnesení z 2. řádného zasedání ZOB, konaného dne 5. 2. 2019, kterým bylo 
uloženo starostovi jednat s panem Mons. Pavlem Konzbulem a paní Ing. Baturnou 
ohledně poškození kostela a jeho následných oprav. 

2. Způsob řešení petice podané petentem panem Přemyslem Kulíškem na výstavbu 
nového povrchu vozovky, vedoucí do části obce zvané Písník. Bylo dohodnuto 
jednat s dodavatelskou firmou Montgas, a. s., která uvedenou komunikaci následně 
po provedení své investiční  akce dávala do původního stavu o opravě částí vozovky 
a dále o zařazení oprav vozovky vedoucí mezi rodinnými domy č.p. 409 a č.p.432 
do rozpočtu roku 2020. Pan Kulíšek s řešením petice na místě samém souhlasil. 

3. Rozpočtové opatření č. 1 a 2 
4. Žádost pana Romana Blanáře ml. o odkup několika nákladních aut zbytků žulových 

kostek, umístěných na sběrném dvoru – bude řešeno až po uspokojení žádosti 
občanů, kterým budou přednostně přiděleny na opravy vjezdů po budované 
kanalizaci a plynovodu umístěných na obecních parcelách.  

5. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu. 
 

 
 

 
 
 
ZOB ukládá starostovi: 
 

1. Převzít od pana Pohorského Sokolovnu, ubytovnu a zajistit prostřednictvím 
zaměstnanců obce jejich následný nerušený provoz. 

2. Dokončit jednání s možnými kandidáty na členy komisí rady a připravit jejich 
jmenování radou obce. 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                       
                starosta                                                                              místostarostka                                                             

 
 
 
 


