Zápis č. 8/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno
konaného dne 29. 08. 2019 na OÚ Úsobrno

Usnesení
Hlasování je vždy uváděno v pořadí: pro – proti – zdržel se.
Je přítomno 5 členů zastupitelstva, od 18:19 hod. je přítomno 6 členů zastupitelstva,
od 18:35 hod. je přítomno 5 členů zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce schvaluje
1.a) Program zasedání ObZ Úsobrno dne 29.08.2019.
Hlasování: 5-0-0
1.b) Ověřovatele zápisu ze dne 29.08.2019 p.Marii Komárkovou a p.Dušana Hrouzka,
zapisovatelku p. Leonu Antlovou.
Hlasování: 5-0-0
1.c) Zápis č. 7/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Úsobrno ze dne 22.07.2019.
Hlasování: 5-0-0
3.1. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – smlouvu č.
JMK060190/19/OKH - na realizaci projektu „Úsobrno – rozšíření vodovodu do
Vrchních domů“. Příjemce dotace – Obec Úsobrno, výše dotace 500 000,- Kč.
Hlasování: 5-0-0
3.7. Na základě doporučení hodnotící komise, zadat zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Stavební úpravy a nástavba objektu – půdní vestavba 3 BJ sociálního
bydlení“ firmě HRBATA s.r.o., Svitavská 166, 569 43 Jevíčko, nabídková cena bez DPH
5 998 951,80 Kč, s DPH 6 898 796,- Kč.
Hlasování: 5-0-0
3.7.1. Na základě doporučení hodnotící komise, uzavření SoD na stavební práce s firmou
HRBATA s.r.o., Svitavská 166, 569 43 Jevíčko na zakázku malého rozsahu „Stavební
úpravy a nástavba objektu – půdní vestavba 3 BJ sociálního bydlení“.
Hlasování: 5-0-0
3.10. Na základě doporučení hodnotící komise, zadat zakázku malého rozsahu na
stavební práce „Vybudování odpočinkového místa v Úsobrně“ firmě Stavby JZL s.r.o.,
Malinovského nám. 211/5, Brno, nabídková cena bez DPH 485 000,- Kč, s DPH 586 850,Kč.
Hlasování: 4-1-0
Jana Toulová hlasovala proti
3.10.1. Na základě doporučení hodnotící komise, uzavření SoD na stavební práce s
firmou Stavby JZL s.r.o., Malinovského nám. 211/5, Brno, na zakázku malého rozsahu
„Vybudování odpočinkového místa v Úsobrně“.
Hlasování: 4-1-0
Jana Toulová hlasovala proti
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3.14. Smlouvu č. 01221911 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Průzkum
náhradního zdroje podzemních vod za vrtanou studnu HV-2 pro obec Úsobrno“, výše
podpory 279 072,- Kč.
Hlasování: 5-0-0
4.2. Směrnici – Opravné položky k pohledávkám.
Hlasování: 6-0-0
4.3. Převod pohledávek z HČ – poplatku za likvidaci…odpadů za roky 2013, 2014, 2015
a 2016 ve výši 2 820,- Kč z účtu 315 0013 na účet 905 0315 a zrušení opravných položek
na účtu 192 0013 ve výši 2 820,- Kč.
Hlasování: 6-0-0
5. Rozpočtové opatření č. 9 za rok 2019.
/příloha č. 3 zápisu/
Hlasování: 6-0-0
6.1. Kalkulaci výše ceny 1 m2 hrobového místa v obci Úsobrno – platnost kalkulace od
01.01.2020.
Hlasování: 6-0-0
6.2. Smlouvu o nájmu hrobového místa, dále schvaluje, že ve věci měnění, doplňování
nebo ukončení této nájemní smlouvy je oprávněn za pronajímatele jednat starosta obce
Úsobrno a ve věcech souvisejících s evidencí pracovník zajišťující tuto agendu.
Hlasování: 6-0-0
7. Termín příštího zasedání zastupitelstva 26.09. 2019 v 18:00 hodin na Obecním úřadě
Úsobrno.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
3.9. Informaci o akci Rozšíření veřejného osvětlení u hřbitova a přípojka vody na
hřbitov. Rozšíření veřejného osvětlení i přípojka vody na hřbitov budou uvedeny do
provozu 02.09.2019. Přípojka vody bude provedena částečně, protlak pod komunikací
bude proveden při realizaci akce vybudování chodníku ke hřbitovu.
Hlasování: 5-0-0
3.13. Informaci o akci „Přechod na systém Tritius REKS v obci Úsobrno a připojení
k regionálnímu systému pověřené knihovny“ - systém Tritius REKS je nainstalován,
tablet a tiskárna jsou zakoupeny.
Hlasování: 5-0-0
4.1. Informaci o výši příspěvku obce Úsobrno na financování systému IDS JMK na rok
2020. Výše finančního příspěvku do Fondu IDS činí 50,- Kč na jednoho obyvatele/rok.
Pro rok 2020 to je celkem 20 450,- Kč.
Hlasování: 6-0-0
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6.3. Výkazy Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres Blansko, příspěvkové
organizace, sestavené k 30.06.2019.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce uděluje, ukládá, pověřuje
3.7.1. Starostovi obce plnou moc k uzavření a podpisu SoD na stavební práce na
předmětnou zakázku.
Hlasování: 5-0-0
3.7.2. Starostovi obce plnou moc k převzetí dotace, uzavření a podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace z MMR na akci „Výstavba sociálních bytů v obci Úsobrno“ a dále
uděluje starostovi plnou moc ke všem právním úkonům potřebným k realizaci akce
„Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 81 a Výstavba sociálních bytů v obci Úsobrno
(půdní vestavba 3 BJ sociálního bydlení v č.p. 81)“.
Hlasování: 5-0-0
3.8. Starostovi obce plnou moc k převzetí dotace, uzavření a podpisu Smlouvy o
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Úsobrno-Revitalizace veřejných prostranství
v obci, Úsobrno, okres Blansko“ a dále uděluje starostovi plnou moc ke všem právním
úkonům potřebným k realizaci akce „Úsobrno-Revitalizace veřejných prostranství
v obci, Úsobrno, okres Blansko“.
Hlasování: 5-0-0
3.10.1. Starostovi obce plnou moc k uzavření a podpisu SoD na předmětnou zakázku.
Hlasování: 4-1-0
Jana Toulová hlasovala proti
3.10.2. Starostovi obce plnou moc k převzetí dotace, případnému uzavření a podpisu
Smlouvy o poskytnutí podpory z MMR a ke všem právním úkonům potřebným
k realizaci akce „Vybudování odpočinkového místa v Úsobrně“ – dolní konec.
Hlasování: 4-1-0
Jana Toulová hlasovala proti
3.12. Starostovi plnou moc k převzetí dotace, případnému uzavření a podpisu Smlouvy o
poskytnutí podpory, k zajištění výběrového řízení na předmětnou akci a ke všem
právním úkonům potřebným k realizaci akce „Vestavba ZŠ Úsobrno – Vybudování
přírodovědné a pracovní učebny“.
Hlasování: 5-0-0

Zastupitelstvo obce projednalo
2.1 Budování soukromých ČOV u nemovitostí v obci – trvá
2.2. Revize a oprava mostů ve vlastnictví obce - trvá
2.3. Prodej části pozemku p.č. 231/10 – trvá
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2.4. Prodej části pozemku (v rámci narovnání majetkoprávních vztahů) p.č. 851,
ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku p.č. 224/1, trvalý travní porost, vše
v k.ú. Úsobrno – trvá
2.5. Úsobrnský občasník (zpravodaj) – trvá
2.6. Prodej části pozemku (v rámci narovnání majetkoprávních vztahů) p.č. 867/22,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Úsobrno – trvá
3.2. Akce „Úsobrno – dálkové odečty fakturačních vodoměrů“ - trvá
3.3. Akce „Protipovodňová opatření obce Úsobrno“ - trvá
3.4. Rekonstrukce místní komunikace od č.p. 22 po konec obce Úsobrno - trvá
3.5. Akce „Obnova místní komunikace v části Horní domky v obci Úsobrno“ – trvá
3.6.1. Zakoupení pozemků p.č. 430/38, trvalý travní porost, o výměře 5 908 m2 a
p.č. 430/37, trvalý travní porost, o výměře 5 510 m2, vše v k.ú. Úsobrno, do vlastnictví
Obce Úsobrno – trvá
3.6.2. Zakoupení pozemků p.č. 430/33, trvalý travní porost, o výměře 3 686 m2 a
p.č. 430/13, trvalý travní porost, o výměře 90 m2, vše v k.ú. Úsobrno, do vlastnictví Obce
Úsobrno – trvá.
3.6.3. Zakoupení pozemků p.č. 430/14, trvalý trávní porost, o výměře 7 480 m2 a
p.č. 430/12, trvalý trávní porost, o výměře 486 m2, vše v k.ú. Úsobrno, do vlastnictví obce
Úsobrno nebo směna těchto pozemků za část pozemku p.č. 344 v k.ú. Úsobrno, který je
ve vlastnictví obce Úsobrno – trvá
3.11. Zpracování projektové dokumentace (PD) na zasíťování lokality „Nad Loučkami“
/komunikace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení/ - trvá
3.15. Vybudování chodníku a místa k přecházení v oblasti od kostela kolem školy-trvá
3.16. Vybudování chodníku a místa k přecházení od cesty ke hřbitovu směrem k obcitrvá
8. Závěr
Zápis vyhotovila Leona Antlová dne: 02.09.2019

Ověřil:

Marie Komárková

v. r.

dne:

Dušan Hrouzek

v. r.

dne:
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Petr Komárek
starosta obce
v.r.

Jiří Navrátil
místostarosta obce
v.r.

dne: …………………..

dne: ………………….

Usnesení vyvěšeno na úřední desce dne: 05.09.2019
Sňato dne:
Usnesení elektronicky vyvěšeno dne: 05.09.2019
Sňato dne:
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