
U S N E S E N Í 
 

z druhého řádného zasedání Zastupitelstva obce Brumovice, konaného dne 
5. února 2019 ve velké zasedací síni obecního úřadu. 

 
 

 
Zastupitelstvo obce Brumovice (dále jen ZOB) schvaluje: 
 

1. Program jednání. 
2. Ověřovatele zápisu paní Libuši Miluškovou a pana Miroslava Otáhala.      
3. Návrhovou komisi ve složení JUDr. Dobromila Macháčková a pan Vladislav 

Kurečka. 
4. Podání žádosti cestou RPA, s. r. o. o dotaci z Národního dotačního titulu podpory 

obnovy a rozvoje venkova s pracovním názvem „Rekonstrukce obecních 
nemovitostí“, konkrétně na vybudování budovy Obecního úřadu přestavbou 
stávajícího Domu služeb v Brumovicích.  

5. Vyvěšení záměru pronájmu části pozemku 25m2 p.č. 103/44 panu ……… za 
podmínek platných ve smyslu pronájmu pozemků obce 

                                           
 
ZOB neschvaluje: 

1. Prodej pozemku p. č. 1806/33 a 3123/3 manželům …………….                                                                             
 

 
ZOB bere na vědomí:  
 

1. Plnění usnesení z 1. řádného zasedání ZOB, konaného dne 13. 12. 2018, kterým 
bylo uloženo starostovi jednat s panem …… o návrhu pronájmu pozemku před 
vinným sklepem.  

2. Jednání s projektantem Svatkem ohledně dopracování projektu na akci zateplení MŠ 
Brumovice byla neúspěšná, proto byla ukončena spolupráce s ním vypovězením 
smlouvy a oslovena firma Jančálek s.r.o. se žádostí o dopracování projektu. 

3. Bylo jednáno s projektantkou Valovou – fa Jančálek s.r.o. o zpracování projektu 
pochozí rampy k prodejně Jednoty (Coop). 

4. Jednání na Brněnském Biskupství s Pavlem Konzbulem. 
5. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Malgre, s. r. o. o provádění servisní činnosti 

v oblasti oprav a odstranění poruch elektro na ČOV. 
6. Smlouvy o smlouvách budoucích, schválené ROB na jejím 5. zasedání dne 21. 1. 

2019 s firmou E-on distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene pro vybudování 
přípojek nízkého napětí ke stavbám firmy OENOgala, s. r. o,, pana …….. a pana 
…………. 

7. Rozpočtové opatření č. 12, schváleno ROB dne 31. 12. 2018. 
8. Provedené inventarizace majetku ZŠ, MŠ Brumovice, majetku obce vč. vybavení 

Hasičské zbrojnice – proběhly bez závad. 
9. Opakovanou stížnost na stav Sokolovny ze strany nedostatečného úklidu jak 

v ubytovací části, tak v kuchyni a také v hlavním sále. 



10. Uzavření kupní smlouvy na nákup ojetého vozu TATRA 815 CAS pro SDH 
Brumovice. 

11. Informativní zprávu o činnosti obecního úřadu. 
 

 
 
ZOB ukládá starostovi: 
 

1. Jednat s manželi ………. o možnosti překvalifikovat jejich žádost o prodej obecních 
pozemků na pronájem parcely p. č. 3123/3 o výměře cca 200 m2 za účelem úpravy 
pozemku pro potřeby parkování osobního vozidla. Současně upozornit na fakt, že 
pozemek navrhovaný k odkoupení p.č. 1806/33 je zatížen věcným břemenem.                                                                                                                        

2. Projednat s panem ……………. dodržování podmínek smlouvy o pronájmu a 
poskytování služeb pro Sokolovnu Brumovice nebo návrh její změny. 

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

4. U stavebního úřadu v Kloboukách prověřit možnosti nařízení nutných oprav 
jmenovaného kostela tak, aby jeho havarijní stav nemohl do budoucna způsobit 
ohrožení občanů. 

 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      Ing. Rudolf Kadlec                                                   JUDr. Dobromila Macháčková                                       
                starosta                                                                              místostarostka                                                             

 
 
 
 


