Zápis č. 7/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno
konaného dne 27.08.2020 na OÚ Úsobrno

Usnesení
Hlasování je vždy uváděno v pořadí: pro – proti – zdržel se.
Je přítomno 6 členů zastupitelstva

Zastupitelstvo obce schvaluje
1.a) Program zasedání ObZ Úsobrno dne 27.08.2020.
Hlasování:6-0-0
1.b) Ověřovatele zápisu ze dne 27.08.2020 pana Dušana Hrouzka a Mgr. Janu Toulovou,
zapisovatelku paní Leonu Antlovou.
Hlasování: 6-0-0
1.c) Zápis č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Úsobrno ze dne 16.07.2020.
Hlasování: 6-0-0
2.11.1. Rozhodnout o nájemci bytu „A“ formou losování.
Hlasování: 6-0-0
2.11.2. Pronájem bytu „A“ paní …, …………., …………. na dobu určitou od 1.9.2020
do 31.12.2020 a měsíčním smluvním nájemným 3 750,-Kč. Dále schvaluje Nájemní
smlouvu k bytu „A“ č. 5/2020 v Úsobrně č.p. 81 s paní …………, pronajímatel Obec
Úsobrno, nájemce ………….
Hlasování: 6-0-0
2.12. Pronájem bytu „B“ p. …………. na dobu určitou od 1.9.2020 do 31.12.2020 a
měsíční smluvní nájemné 3 750,-Kč. Dále schvaluje Nájemní smlouvu k bytu „B“ č.
4/2020 v Úsobrně č.p. 81 s p. ………., pronajímatel Obec Úsobrno, nájemce ……….
………….
Hlasování:6-0-0
2.13. Přidání bodu do programu jednání: Pronájem sociálních bytů v Úsobrně č.p.81
Hlasování: 6-0-0
2.14.1. Vyvěsit Záměr na pronájem bytu „C“ v 2. podlaží domů č.p.81 v Úsobrně
sestávajícího ze 4 pokojů + KK na pozemku p.č. st.48/1 v k.ú Úsobrno.
Hlasování: 6-0-0
2.14.2. Vyvěsit Záměr na pronájem bytu „D“ v 2. podlaží domů č.p.81 v Úsobrně
sestávajícího ze 2 pokojů + KK na pozemku p.č. st.48/1 v k.ú Úsobrno.
Hlasování: 6-0-0
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2.14.3. Vyvěsit Záměr na pronájem bytu „E“ v 2. podlaží domů č.p.81 v Úsobrně
sestávajícího ze 2 pokojů + KK na pozemku p.č. st.48/1 v k.ú Úsobrno.
Hlasování: 6-0-0
3.5. Objednání vypracování geometrického plánu lokality „Nad Loučkami “.
Hlasování: 6-0-0
5.1. Obecně závaznou vyhlášku obce Úsobrno č. 5/2020, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Hlasování: 6-0-0
5.3.1. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Úsobrno na narozené děti ……. a
…………. v souhrnné výši 10 000,- Kč a schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru z rozpočtu Obce Úsobrno na narozené děti .. ………… v souhrnné výši
10 000,- Kč.
Hlasování:6-0-0
5.3.2. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Úsobrno na narozené dítě …………
ve výši 5 000,- Kč a schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru
z rozpočtu Obce Úsobrno na narozené dítě ……….. ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování:6-0-0
5.3.3. Poskytnutí finančního daru z rozpočtu Obce Úsobrno na narozené dítě …. …….
ve výši 5 000,- Kč a schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru
z rozpočtu Obce Úsobrno na narozené dítě …………..ve výši 5 000,- Kč.
Hlasování:6-0-0
5.4. Žádost Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres Blansko, příspěvkové
organizace o převod částky 60 000,-Kč z rezervního do investičního fondu a čerpání
uvedené částky z investičního fondu na nákup nové interaktivní tabule.
Hlasování: 6-0-0
6.2. Rozpočtové opatření č. 11 za rok 2020.
Hlasování: 6-0-0
8. Termín příštího zasedání zastupitelstva 24.9.2020 v 18:00 hodin na Obecním úřadě
Úsobrno.
Hlasování:6-0-0

Zastupitelstvo obce neschvaluje
2.11.3. Pronájem bytu p. …………. O pronájmu bytu bylo rozhodnuto formou
losování, vylosován byl jiný zájemce o byt.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
2.2. Informaci o prodeji části pozemku p.č.851, ostatní plocha, ostatní komunikace a
části pozemku p.č. 224/1, trvalý travní porost, vše v k.ú. Úsobrno. Kupní smlouvy jsou
podepsané, bude proveden návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování: 6-0-0
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3.6. Informaci k akci „Vestavba ZŠ Úsobrno – Vybudování přírodovědné a pracovní
učebny“. Stavební práce budou ke konci prázdnin hotové.
Hlasování: 6-0-0
3.9. Informaci o akci „Úsobrno-výměna oken obecní úřad“.
Hlasování: 6-0-0
4. Výkazy Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres Blansko, příspěvkové
organizace sestavené k 30.06.2020.
Hlasování: 6-0-0
5.2. Informaci o výši příspěvku obce Úsobrno na financování systému IDS JMK na rok
2021. Výše finančního příspěvku do Fondu IDS činí 50,- Kč na jednoho obyvatele/rok.
Pro rok 2021 to je celkem 21 350,- Kč.
Hlasování: 6-0-0
6.1. Rozpočtové opatření č. 10 za rok 2020.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce projednalo
2.1 Budování soukromých ČOV u nemovitostí v obci – trvá
2.3. Obecní zpravodaj – trvá
2.4. Prodej části pozemku (v rámci narovnání majetkoprávních vztahů) p.č. 867/22,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Úsobrno – trvá
2.5. Prodej části pozemku (v rámci narovnání majetkoprávních vztahů) p.č. 878/5,
neplodná půda, ostatní plocha v k.ú. Úsobrno – trvá
2.6.1. Smlouva o úvěru určenému na spolufinancování akce „Úsobrno-rozšíření
vodovodu do Vrchních domů“ – trvá
2.6.2. Smlouva o úvěru určenému na spolufinancování akce „Výstavba sociálních bytů
v obci Úsobrno“ – trvá
2.7. Vydání publikace básní a povídek s tématikou Úsobrna – trvá
2.8. Směna pozemků v okolí Skláren Moravia a.s. – trvá
2.9. Prodej části pozemku p.č. 367/4, zahrada a části pozemku p.č. 350/2, jiná plocha,
ostatní plocha, vše v k.ú. Úsobrno – trvá
2.10. Prodej pozemku p.č.241/125, trvalý travní porost a části pozemku p.č. 401/4, orná
půda, vše v k.ú. Úsobrno – trvá
3.1. Akce „Protipovodňová opatření obce Úsobrno“ - trvá
3.2.1. 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
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3.2.2. 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
3.3. Akce „Výstavba sociálních bytů v obci Úsobrno“ – trvá
3.4. Projekt „Úsobrno-Revitalizace veřejných prostranství v obci, Úsobrno, okres
Blansko“ – trvá
3.7. Vybudování chodníku a místa k přecházení v oblasti od kostela kolem školy – trvá
3.8. Vybudování chodníku a místa k přecházení od cesty ke hřbitovu směrem k obci –
trvá
9. Závěr
Zápis vyhotovila Leona Antlová dne: 31.08.2020

Ověřil:

Mgr. Jana Toulová

v. r.

dne:

Dušan Hrouzek

v. r.

dne:

Petr Komárek
starosta obce
v.r.

Jiří Navrátil
místostarosta obce
v.r.

dne: …………………..

dne: ………………….

Usnesení vyvěšeno na úřední desce dne: 04.09.2020
Sňato dne:
Usnesení elektronicky vyvěšeno dne: 04.09.2020
Sňato dne:
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