
U S N E S E N Í 
 

ze čtvrtého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 
25. června 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu. 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Program jednání. 
2. Ověřovatele zápisu pana Jiřího Bureše a pana Milana Krátkého. 
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a paní Eva 

Brunnerová.   
4. Prodej části pozemku p. č. 1806/33 a p. č. 3123/3 paní Evě Kulíškové o celkové 

výměře cca 270 m2 za Kč 40,- za 1 m2 bez DPH. Po předložení nového 
geometrického plánu bude zpracována kupní smlouva. 

5. Odkup části parcely p. č.2700/140 o celkové výměře 9520 m2, její část 7/40 z celku 
v části Choboty o celkové výměře 1666 m2 od spoluvlastníka uvedené parcely paní 
Evy Kulíškové za cenu 40,- Kč za m 2 v celkové ceně 66 640,- Kč. 

6. Prodej dvou pozemků v části obce Lužánky p. č. 662/195 a 662/198 panu Tomáši  
Kňůrovi o celkové výměře 350 m2 za cenu 275,- Kč za 1 m 2 bez DPH. Celková  
cena 116 466,- Kč. Kupní smlouva bude zpracována s podmínkou výhrady zpětné 
koupě . 

7. Prodej pozemku p. č. 1292/365 o výměře 48 m 2 panu Ing. Petru Cichrovi za cenu 
130,- Kč za 1 m 2  ,  vč. DPH.   

8. Prodej pozemků p. č. 108/15 o výměře 296 m2 , 107/20 o výměře 274 m2  a 1017/7 
o výměře 50 m2 , celkem 620 m2  v celkové ceně 100 940,- bez DPH manželům 
Pilátovým.   

9. Prodej části obecního pozemku p. č. 112/78 o výměře cca 400 m2 paní JUDr. 
Dobromile Macháčkové za cenu 275,- Kč za 1 m 2 bez DPH. 

10. Plán financování a obnovy kanalizace a ČOV obce Brumovice na období let 2018 – 
2028.                                    

11. Rozpočtové opatření č. 5.                                                                                    
12. Revokaci usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva obce – bod 13 týkající se 

ceny prodávaného pozemku. Nově se stanovuje cena 275,- Kč bez DPH za 1 m2 . 
Jedná se o obecní část parcely 3601/1 s novým označením 3601/64 dle 
geometrického plánu 854-3/2019, pozemek sousedící se st. 254 v majetku NWD 
Group a.s., o výměře 99 m 2 , pro společnost NWD Group a.s. IČ: 05323134 

13. Výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ tj. 14 žáků na třídu za předpokladu úhrady 
zvýšených výdajů na vzdělávací činnost ve výši Kč 24 000,- měsíčně na školní rok 
2019/2020.  

14. Výjimku z počtu dětí v MŠ Brumovice z 24 na 27 dětí ve školním roce 2019/2020.  
15. Výjimku z nejvyššího počtu žáků v ZŠ Brumovice do počtu 34 žáků ve školním roce 

2019/2020.  
 
 
 
 



ZOB neschvaluje: 
1. Prodej parcely 1292/368 z důvodu zachování přístupové cesty k pozemkům.  
2. Prodej části obecní parcely p. č. 3601 o výměře cca 23 m2 . Prodej bude projednán 

s vlastníky sousedních pozemků. 
 
 

ZOB bere na vědomí:  
 

1. Plnění usnesení z 3. řádného zasedání ZOB, konaného dne 30. 4. 2019, kterým bylo 
uloženo starostovi převzetí Sokolovny vč. ubytovny a doplnění komisí rady.  

2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON 
Distribuce, a.s. na pozemcích obce parc. Č. 107/7, 107/20, 3100, 3102/6, 112/6 a 
112/41 v k. ú. Brumovice na stavbu s názvem Brumovice, rozšíření nn Peřinová 
3438/2.  

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON 
Distribuce, a. s. na parcele obce 3601/1 na stavbu s názvem Brumovice, rozšíření 
nn, Michnová 2x RD.  

4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou E.ON 
Distribuce, a. s. na pozemku obce 3601/1 pro stavbu s názvem Brumovice, přípojka 
nn Kostihová K339.                                                                        

5. Prodloužení smlouvy na svoz komunálního odpadu s firmou AVE do konce roku 
2019, i o jednání s dalšími zájemci firmami Megawaste, s. r. o. Hantály, a. s., aj.  

6. Rozpočtové opatření č. 4 
7. Souhlas Rady obce Brumovice se stavbou zídky na parcele č. 3601/55, sousedícím 

s pozemkem obce paní Ludmily a Tomáše Rychlého.  
8. Souhlas Rady obce Brumovice s výstavbou garáže na pozemku p. č. 3601/61, 

sousedícím s pozemkem obce paní Lenky Bilgerové. 
9. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu – jednání o dodavateli elektrické 

energie, výběrové řízení na dodavatele stavby pochůzné rampy k prodejně Coop, 
spolufinancování akce, nová rámcová pojistná smlouva s pojišťovnou Uniqa, 
výpověď z nájmu prostor pro podnikání – hostinské provozovny na Sokolovně a 
noví zájemci o pronájem, informace z RPA o stavu dotace. 
 

 
ZOB ukládá starostovi: 
 

1. Pokračovat v uvedených jednáních.                                                                             
2. Dokončit jednání s možnými kandidáty na členy komisí rady a připravit jejich 

jmenování radou obce. 
 

  
 

 
 
 

      Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                       
                starosta                                                                              místostarostka                                                             

 
 



 


