Zápis č. 4/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Úsobrno
konaného dne 25.04.2022 na Obecním sále

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 25.04.2022
Hlasování: 7-0-0
1.b) Ověřovatele zápisu ze dne 25.04.2022 p. Jiřího Navrátila a Ing. Pavla Ščudlu,
zapisovatelku p. Leonu Antlovou.
Hlasování: 7-0-0
1.c) Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Úsobrno ze dne 28.03.2022.
Hlasování: 7-0-0
3.9. Cenovou nabídku ve výši 358.440 Kč bez DPH od firmy DEAS spol. s r.o. Boskovice,
která provede opravu cesty v dolní části obce u kravína.
Hlasování: 7-0-0
7. Inventarizaci obce Úsobrno za rok 2021.
Hlasování: 7-0-0
8.1. Ceník za komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a
podnikajících fyzických osob.
Hlasování: 7-0-0
8.2. Obecně závaznou vyhlášku obce Úsobrno, o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Hlasování: 7-0-0
9.2. Nová Pravidla pro nájem objektu Úsobrno č.p.46 – Obecní dům.
Hlasování: 5-2-0
Proti hlasoval D. Hrouzek a M. Strnadová
10.1. Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Obce Úsobrno ve výši 5.000 Kč panu
………………, na vydání knižního titulu „Životy kolorované lovem a myslivostí“ a
schvaluje Darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč.
Hlasování: 7-0-0
10.2. Dodatek č.1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Úsobrno
č.18/18.
Hlasování: 7-0-0

10.3. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 02A.0517-00159 – ČEPS a.s. a EG. D, a.s.
Hlasování: 7-0-0
10.4. Záměr na prodej pozemku (v rámci narovnání majetkoprávních vztahů) p.č. 905,
zahrada, v k.ú Úsobrno. Nabyvatel hradí veškeré náklady spojené s převodem
předmětného pozemku.
Hlasování:7-0-0
10.5.1. Prodej pozemků p.č. 842/2 a 842/3 ostatní plocha, jiná plocha, o celkové rozloze 38
m2. Předpokládaná cena pozemku je 40 Kč/m2.
Hlasování:7-0-0
10.5.2. Záměr na prodej pozemků p.č. 842/2 a 842/3 ostatní plocha, jiná plocha o celkové
rozloze 38 m2.
Hlasování:7-0-0
12. Termín příštího zasedání zastupitelstva 23.05.2022 v 18:00 hodin na Obecním sále
Úsobrno č.p.46.
Hlasování: 7-0-0

Zastupitelstvo obce zamítlo
9.1. Původní Pravidla pro nájem objektu Úsobrno č.p.46 – Obecní dům.
Hlasování: 2-5-0
proti hlasovali: P. Komárek, M. Komárková, J. Toulová
J. Navrátil, P. Ščudla

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
3.1.1. Informaci k akci 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. Geometrický plán je vytvořen. Bude vypracována směnná
smlouva.
Hlasování: 7-0-0
4. Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2022.
Hlasování: 7-0-0

Zastupitelstvo obce projednalo
2.1 Budování soukromých ČOV u nemovitostí v obci – trvá
2.2. Obecní zpravodaj – trvá
2.3. Směna pozemků v okolí Skláren Moravia a.s. – trvá
2.4. Prodej části pozemků p.č. 867/22 ost. komunikace, ost. plocha a p.č. 867/20 ost.
komunikace, ost. plocha, vše v k.ú. Úsobrno-trvá
2.5. Zakoupení části pozemků p.č. 411/2, p.č. 401/2, p.č. 393/2 a p.č. 393/3 vše trvalý
travní porost v k.ú. Úsobrno, do vlastnictví obce Úsobrno-trvá

2.6. Ošetření dřevěného vybavení v kostele-trvá
2.7. Regenerace povrchu víceúčelového hřiště-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
3.8. Akce „Úsobrno-obnova izolace obecního kulturního domu“-trvá
5.1. Schválení účetní závěrky za rok 2021 -trvá
5.2. Projednání výsledku hospodaření za rok 2021 -trvá
5.3. Schválení odpisového plánu na rok 2022 -trvá
6. Dodatek č.1 ke Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Úsobrno, okres
Blansko, příspěvkové organizace-trvá
13. Závěr
Zápis vyhotovila Leona Antlová dne: 02.05.2022

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: 05.05.2022
Sňato dne:
Usnesení elektronicky vyvěšeno dne: 05.05.2022
Sňato dne:

