Zápis č. 5/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno
konaného dne 24.5.2021 na Obecním sále

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 24.5.2021.
Hlasování: 6-0-0
1.b) Ověřovatele zápisu ze dne 24.5.2021 Ing. Pavla Ščudlu a Mgr. Janu Toulovou,
zapisovatelku p. Leonu Antlovou.
Hlasování: 6-0-0
1.c) Zápis č. 4/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Úsobrno ze dne 26.4.2021.
Hlasování: 6-0-0
2.1.1. Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Úsobrno p. ……, Úsobrno ….,
679 39 Úsobrno, na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …. v Úsobrně ve výši
30 000,- Kč a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021 na poskytnutí veřejné finanční
podpory na zbudovanou domovní ČOV u nemovitosti č.p. …….. v Úsobrně.
Hlasování: 5-0-1
zdržel se - D. Hrouzek
2.3.1. Prodej pozemku p.č. 867/64, ostatní plocha, jiná plocha, (dle GP 361-4155/2019
odděleného z pozemku p.č. 867/22 ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Úsobrno,
panu ………….., 679 39 Úsobrno č. ……, za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
polovinu nákladů na zpracování GP a veškeré ostatní náklady spojené s převodem
předmětného pozemku.
Hlasování: 6-0-0
2.3.2. Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 867/64, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
216 m2.
Hlasování: 6-0-0
2.3.3. Prodej pozemku p.č. 867/65, ostatní plocha, jiná plocha (dle GP 361-4155/2019
odděleného z pozemku p.č. 867/22 ostatní plocha, ostatní komunikace) v k.ú. Úsobrno,
paní …………, 679 39 Úsobrno č………, za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
polovinu nákladů na zpracování GP a veškeré ostatní náklady spojené s převodem
předmětného pozemku.
Hlasování: 6-0-0
2.3.4. Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 867/65, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
276 m2.
Hlasování: 6-0-0

2.7.1. Prodej pozemku p.č. 367/4, zahrada, (dle GP 380/2000/2021 odděleného z pozemku
p.č. 367/4 zahrada) v k.ú. Úsobrno, panu …….., 679 39 Úsobrno č. …….., za cenu 50,Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na zpracování GP a veškeré ostatní náklady
spojené s převodem předmětného pozemku.
Hlasování: 6-0-0
2.7.2. Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 367/4, zahrada, o výměře 144 m2.
Hlasování: 6-0-0
2.7.3. Prodej pozemku p.č. 350/23, ostatní plocha, jiná plocha (dle GP 380-2000/2021
odděleného z pozemku p.č. 350/2 ostatní plocha, jiná plocha) v k.ú. Úsobrno, panu ..
………, 679 39 Úsobrno č……., za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem předmětného pozemku.
Hlasování: 6-0-0
2.7.4. Kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 350/23, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
97 m2.
Hlasování: 6-0-0
3.8.1. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje-smlouvu č.
JMK070601/21/ORR, na realizaci akce „Úsobrno-výměna plynového kotle, obecní dům“.
Příjemce dotace – Obec Úsobrno, výše dotace 55 000,- Kč.
Hlasování: 6-0-0
4.1. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres Blansko,
příspěvkové organizace, za rok 2020.
Hlasování: 5-0-1
zdržuje se – Mgr. Jana Toulová
4.2. Výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres Blansko,
příspěvkové organizace za rok 2020 a schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2020
ve výši 2 171,22 Kč na Fond rezervní.
Hlasování: 5-0-1
zdržuje se - Mgr. Jana Toulová
4.3. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres Blansko,
příspěvkové organizace na rok 2021.
Hlasování: 6-0-0
6.1. Odpuštění nájemného kadeřnici K. Vodákové za období 01.01.2021-30.4.2021,
z důvodu vyhlášení mimořádných opatření v souvislosti s epidemií COVID 19.
Hlasování: 6-0-0
9.2.1. Záměr (v rámci narovnání majetkoprávních vztahů) na prodej části pozemků p.č.
867/22, ostatní komunikace, ostatní plocha a p.č. 867/20, ostatní komunikace, ostatní
plocha, vše v k.ú. Úsobrno. Výměry budou upřesněny po provedení geometrického
zaměření.
Hlasování: 6-0-0
9.2.2. Nákup části pozemků p.č. 411/2, trvalý travní porost, p.č. 401/2, trvalý travní
porost, p.č. 393/2, trvalý travní porost a p.č. 393/3, trvalý travní porost, vše v k.ú.
Úsobrno. Výměry budou upřesněny po provedení geometrického zaměření.
Hlasování: 6-0-0

10. Termín příštího zasedání zastupitelstva 21.06.2021v 18:00 hodin na Obecním sále
Úsobrno č.p.46.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
2.8. Informaci o umístění a provozu Z-boxu pro výdej zásilek. Smlouva je podepsaná,
nejpozději do měsíce bude samoobslužný Z-BOX nainstalován. Bod bude vyřazen
z dalšího programu zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 6-0-0
5. Výkazy Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres Blansko, příspěvkové
organizace sestavené k 31.03.2021.
Hlasování: 5-0-1
zdržuje se – Mgr. Jana Toulová
7. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2021.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce ukládá, uděluje, pověřuje
3.8.2. Starostovi obce plnou moc k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace, k přijetí dotace
a ke všem právním úkonům potřebným k realizaci celé akce „Úsobrno-výměna plynového
kotle, obecní dům “.
Hlasování: 6-0-0
9.2.3. Starostovi obce plnou moc k objednání geometrického zaměření pozemků p.č.
867/22, ostatní komunikace, ostatní plocha, p.č. p.č.867/20, ostatní komunikace, ostatní
plocha, p.č. 411/2, trvalý travní porost, p.č. 401/2, trvalý travní porost, p.č. 393/2, trvalý
travní porost a p.č. 393/3, trvalý travní porost, vše v k.ú. Úsobrno.
Hlasování: 6-0-0

Zastupitelstvo obce projednalo
2.4. Smlouva o úvěru určenému na spolufinancování akce „Výstavba sociálních bytů
v obci Úsobrno“ – trvá
2.5. Vydání publikace básní a povídek s tématikou Úsobrna – trvá
2.6. Směna pozemků v okolí Skláren Moravia a.s. – trvá
3.1.1. Zakoupení pozemků p.č. 430/38, trvalý travní porost, o výměře 5 908 m 2 a
p.č. 430/37, trvalý travní porost, o výměře 5 510 m2, vše v k.ú. Úsobrno, do vlastnictví
Obce Úsobrno – trvá
3.1.2. 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
3.2. Akce „Výstavba sociálních bytů v obci Úsobrno“ – trvá

3.3. Projekt „Úsobrno-Revitalizace veřejných prostranství v obci, Úsobrno, okres
Blansko“ – trvá
3.4. Zpracování projektové dokumentace (PD) na zasíťování lokality „Nad Loučkami“
/komunikace, dešťová kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení/ - trvá
3.5. Akce „Vestavba ZŠ Úsobrno – Vybudování přírodovědné a pracovní učebny“ – trvá
3.6. Vybudování chodníku a místa k přecházení od cesty ke hřbitovu směrem k obci – trvá
3.7. Vybudování chodníku a místa k přecházení v oblasti od kostela kolem školy – trvá
3.9.Akce „Úsobrno-dovybavení obecního traktoru pro údržbu místních komunikací a
obecních pozemků“ - trvá
11. Závěr
Zápis vyhotovila Leona Antlová dne: 31.05.2021

Ověřil:
Ing. Pavel Ščudla

v. r.

dne:

Mgr. Jana Toulová

v. r.

dne:

Petr Komárek
starosta obce
v.r.

Jiří Navrátil
místostarosta obce
v.r.

dne: …………………..

dne: ………………….

Usnesení vyvěšeno na úřední desce dne: 03.06.2021
Sňato dne: 21.06.2021
Usnesení elektronicky vyvěšeno dne: 03.06.2021
Sňato dne: 21.06.2021

