Rekapitulace usnesení č. 5/2018
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 6. 8. 2018
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

Miroslava Šebelová
Petr Najman

Zapisovatelka:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu ověření zápisu a námitek č.4/2018/ZO z minulého jednání zastupitelstva
obce – zápis ověřen bez námitek a připomínek;
2. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce č.4/2018/ZO ze dne 18. 6.
2018;
3. Prohlášení členů zastupitelstva obce, že nikdo nemá osobní zájem (střet zájmu)
k projednávaným bodům programu;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání ZO 6. 8. 2018;
2. Vyřazení majetku obce dle písemného návrhu č.2-SMO-Z-2018, za vyřazení
zodpovídá I. místostarosta
3. Vyřazení majetku mateřské školy, dle písemného návrhu ředitelky MŠ. Za vyřazení
zodpovídá I. místostarosta a účetní základní školy, včetně ředitelky MŠ
4. Ukončení Dohody o vytvoření společného školského obvodu obce Hrušovany u Brna
a obce Sobotovice
5. Prodej pozemků p. č. 2118/1, 2118/3, 2118/4, 2118/6, k. ú. Hrušovany u Brna za cenu
125.000 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
6. Veřejnoprávní smlouvu s městem Židlochovice na úseku projednávání přestupků
s účinností 1. 1. 2019 a pověřuje starostu podpisem
7. Smlouvu č. 1030044048/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
8. Smlouvu č. 1030043401/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
9. Smlouvu č.: 1030045663/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
10. Směnu pozemků obce 685/11, 687/1, 692/2 k. ú. Hrušovany u Brna za pozemky
692/22, 692/23, 150/2, 685/6, 674/3, 672/4, 673/3 k. ú. Hrušovany u Brna
s doplatkem ze strany obce ve výši 68.331 Kč a pověřuje starostu podpisem směnné
smlouvy

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna v roce
2018: Miroslava Šebelová
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna v roce
2018: Petr Najman;

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Předsedům výborů obce, aby předložili bilanční zprávy předsedů za rok 2018:
finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro bezpečnost na jednání ZO dne 1.
října 2018

V. Zastupitelstvo obce ruší:
1. Usnesení ZO č. 40/2/2018 ze dne 9. 5. 2018
2. OZV č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ Hrušovany u
Brna

Miroslav Rožnovský, starosta obce

