Zápis č. 10/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno
konaného dne 24. 10. 2019 na OÚ Úsobrno

Usnesení
Hlasování je vždy uváděno v pořadí: pro – proti – zdržel se.
Je přítomno 7 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schvaluje
1.a) Program zasedání ObZ Úsobrno dne 24.10.2019.
Hlasování: 7-0-0
1.b) Ověřovatele zápisu ze dne 24.10.2019 Ing. Pavla Ščudlu a p. Jiřího Navrátila,
zapisovatelku p. Leonu Antlovou.
Hlasování: 7-0-0
1.c) Zápis č. 9/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Úsobrno ze dne 26.09.2019.
Hlasování: 7-0-0
2.1.1. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Úsobrno panu ... …………..,
Úsobrno č.p. …., na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …. v Úsobrně ve výši
30 000,- Kč a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 15/2019 na poskytnutí veřejné finanční
podpory na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …. v Úsobrně.
Hlasování: 7-0-0
2.1.2. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Úsobrno panu ….. ………..,
Úsobrno č.p. …., na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …. v Úsobrně ve výši
30 000,- Kč a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 16/2019 na poskytnutí veřejné finanční
podpory na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …. v Úsobrně.
Hlasování: 7-0-0
2.1.3. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Úsobrno panu ……………….,
Úsobrno č.p. ..., na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. ….v Úsobrně ve výši
30 000,- Kč a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 17/2019 na poskytnutí veřejné finanční
podpory na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …. v Úsobrně.
Hlasování: 7-0-0
2.1.4. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Úsobrno panu …. ……,
Úsobrno č.p. …., na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …. v Úsobrně ve výši
30 000,- Kč a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 18/2019 na poskytnutí veřejné finanční
podpory na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …. v Úsobrně.
Hlasování: 6-0-1
zdržuje se Miroslava Strnadová
2.6. Neměnit výši nájmu objektu č.p. 46 schválenou Zastupitelstvem obce Úsobrno dne
30.05.2012, us. č. 2.4. v Pravidlech pro nájem objektu Úsobrn č.p. 46 – Obecní dům.
Hlasování: 7-0-0
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3.4.2. Zakoupení pozemků p.č. 430/33 a p.č. 430/13, vše v k.ú. Úsobrno, do vlastnictví
Obce Úsobrno za cenu 30,-Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
předmětných nemovitostí.
Hlasování: 7-0-0
3.4.2.1. Kupní smlouvu na nákup pozemků p.č. 430/33, a p.č. 430/13, vše v k.ú. Úsobrno,
do vlastnictví Obce Úsobrno.
Hlasování: 7-0-0
3.5.1. Zadat stavební a technický dozor na akci „Výstavba sociálních bytů v obci
Úsobrno“ Ing. Milanu Hylšovi, náměstí 9.května 99/10, 680 01 Boskovice a schvaluje
smlouvu na výkon stavební a technický dozor.
Hlasování: 7-0-0
3.9. Přípravu výběrového řízení k akci „Vestavba ZŠ Úsobrno – Vybudování
přírodovědné a pracovní učebny“.
Hlasování: 7-0-0
3.10. Z důvodu ukončení akci „Přechod na systém Tritius REKS v obci Úsobrno a
připojení k regionálnímu systému pověřené knihovny“ vyřadit z dalšího programu
jednání Zastupitelstva obce.
Hlasování: 7-0-0
4.1. Smlouvu o příspěvku na financování služeb sociální prevence a odborného
sociálního poradenství zařazených do Minimální sítě sociálních služeb okresu Blansko
pro rok 2020. Příspěvek Obce Úsobrno pro rok 2020 je celkem 7 522,- Kč.
Hlasování: 7-0-0
4.2. Výroční zprávu o činnosti Základní školy 2018/2019.
Hlasování: 7-0-0
4.3. Cenu vodného na rok 2020 dle varianty č. 3 tj. vodné 40,50 Kč/m3 bez DPH.
Hlasování: 7-0-0
4.4.1. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Úsobrno pro rok 2020 Základní škole a
mateřské škole Jaroměřice, okres Svitavy, ve výši 3 000,- Kč na lyžařský kurz a
schvaluje VPS č. 19/2019 na poskytnutí dotace.
Hlasování: 7-0-0
4.4.2. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Úsobrno pro rok 2020 ve
výši 2 000,- Kč spolku TJ Cykloklub Jevíčko, A. K. Vitáka 597, Jevíčko, IČO: 43509509,
na uspořádání Závodu míru nejmladších v roce 2020 a schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu č. 20/2019 na poskytnutí příspěvku.
Hlasování: 7-0-0
4.5. Uspořádání vánočního koncertu 2019, náklady včetně občerstvení budou hrazeny
z rozpočtu obce Úsobrno. Termín koncertu je naplánován na 27.12.2019 v 18:00 hodin.
Hlasování: 6-0-0
4.6. Uspořádat charitativní sbírku pro Oblastní charitu.
Hlasování: 6-0-0
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5. Rozpočtové opatření č. 12 za rok 2019.
Hlasování: 6-0-0
6.2.1. Dodatek k Příloze č.2 ke Smlouvě č.18/18 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci Úsobrno pro rok 2019, v níž se navyšuje cena za zpracování plastů. Tento
dodatek se uzavírá na dobu od 1.11.2019 do 31.12.2019.
Hlasování: 6-0-0
6.2.2. Přílohu č.2 ke Smlouvě č.18/18 o odstraňování a separaci komunálního odpadu
v obci Úsobrno pro rok 2020.
Hlasování: 6-0-0
6.2.3. Mimořádný příspěvek do DSO TS MH ve výši 15,-Kč/občan, který bude splatný
do 30.11.2019 a bude použit na navýšení základního kapitálu společnosti Technické
služby Malá Haná s.r.o.
Hlasování: 6-0-0
6.2.5. Záměr na prodej části pozemku (v rámci narovnání majetkoprávních vztahů) p.č.
878/5 neplodná půda, ostatní plocha, za podmínky, že nabyvatel hradí veškeré náklady
spojené s převodem části předmětného pozemku. Výměra bude upřesněna po provedení
geometrického zaměření.
Hlasování: 6-0-0
6.2.6. Zhotovení osvětlení ve vrchních domech u č.p…...
Hlasování: 6-0-0
6.2.6.1. Že realizaci osvětlení ve vrchních domech u č.p…… provede Petr Komárek,
Úsobrno č.203, IČ: 87327732.
Hlasování: 6-0-0
7. Termín příštího zasedání zastupitelstva 25.11.2019 v 18:00 hodin na Obecním úřadě
Úsobrno.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
2.4. Informace o vydání prvního čísla Obecního zpravodaje a plánovaném vydání čísla
druhého v prosinci 2019.
Hlasování: 7-0-0
3.1. Informaci o akci „Úsobrno – rozšíření vodovodu do Vrchních domů“
Hlasování: 7-0-0
3.2. Informace k akci „Úsobrno-dálkové odečty fakturačních vodoměrů “, zařízení je
již nainstalováno téměř ve všech číslech popisných, připravuje se předání díla.
Hlasování: 7-0-0
3.3. Informace k akci „Protipovodňová opatření obce Úsobrno“, čeká se na doručení
změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace, probíhá příprava podkladů k vyúčtování akce.
Hlasování: 7-0-0
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3.5. Informaci o zahájení stavebních prací na akci „Výstavba sociálních bytů v obci
Úsobrno“.
Hlasování: 7-0-0
3.6. Informace o ukončení a uvedení do provozu akce „Úsobrno-Revitalizace veřejných
prostranství v obci, Úsobrno, okres Blansko“. Dílo je předané, bude zahájena příprava
na vyúčtování akce.
Hlasování: 7-0-0
3.7. Informaci o odeslání podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci
„Vybudování odpočinkového místa v Úsobrně“ a zahájení stavebních prací na akci.
Hlasování: 7-0-0
3.9. Informaci o obdržení Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na
akci „Vestavba ZŠ Úsobrno – Vybudování přírodovědné a pracovní učebny“.
Hlasování: 7-0-0
3.11. Informaci o akci „Průzkum náhradního zdroje podzemních vod za vrtanou studnu
HV-2 pro obec Úsobrno“. Vrt je hotový, připravuje se zpracování závěrečné zprávy.
Hlasování: 7-0-0
6.1. Zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 27.09.2019.
Hlasování: 6-0-0
6.2.4. Informaci o prvních 3 měsících provozování třídění odpadu – systému DOOR to
DOOR.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce ukládá, uděluje, pověřuje
3.4.2.2. Starostovi obce plnou moc k podpisu Kupní smlouvy a ke všem právním
úkonům spojených s nákupem pozemků p.č. 430/33 a p.č. 430/13, vše v k.ú. Úsobrno, do
vlastnictví Obce Úsobrno.
Hlasování: 7-0-0
6.2.5.1. Starostovi obce plnou moc k objednání geometrického zaměření pozemku p.č.
878/5, neplodná půda, ostatní plocha – dle přílohy.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce projednalo
2.2. Prodej části pozemku p.č. 231/10 – trvá
2.3. 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
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2.5. Prodej části pozemku (v rámci narovnání majetkoprávních vztahů) p.č. 867/22,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Úsobrno – trvá
3.4.1. 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
3.4.3. 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
3.8. Zpracování projektové dokumentace (PD) na zasíťování lokality „Nad Loučkami“
/komunikace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení/ - trvá
3.12. Vybudování chodníku a místa k přecházení v oblasti od kostela kolem školy-trvá
3.13. Vybudování chodníku a místa k přecházení od cesty ke hřbitovu směrem k obcitrvá
8. Závěr
Zápis vyhotovila Leona Antlová dne: 31.10.2019

Ověřil:
Jiří Navrátil

v. r.

dne:

Ing. Pavel Ščudla

v. r.

dne:

Petr Komárek
starosta obce
v.r.

Jiří Navrátil
místostarosta obce
v.r.

dne: …………………..

dne: ………………….

Usnesení vyvěšeno na úřední desce dne: 03.11.2019
Sňato dne:
Usnesení elektronicky vyvěšeno dne: 03.11.2019
Sňato dne:
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