
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 13/2019, které se konalo 27. 5. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

 

2. program schůze Rady obce dne 27. 5. 2019; 

 

3. podání žádosti o dotaci z projektu Česká knihovna od Moravské zemské knihovny v Brně 

(zodpovídá tajemník); 

 

4. dohodu o provedení práce č. 1/2019/BR (zodpovídá tajemník); 

 

5. dohodu o provedení práce č. 2/2019/BR (zodpovídá tajemník); 

 

6. přiznání odměny pro ředitelku MŠ ve výši 9.000 Kč z projektu „Částečné vyrovnání 

mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a 

středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 (č. j. MŠMT 33424/2018-1)“ 

(zodpovídá tajemník); 

 

7. přiznání odměny pro ředitelku ZŠ ve výši 9.000 Kč z projektu „Částečné vyrovnání 

mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a 

středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 (č. j. MŠMT 33424/2018-1)“ 

(zodpovídá tajemník); 

 

8. účetní závěrku MŠ Hrušovany u Brna k 31. 12. 2018 bez připomínek (zodpovídá tajemník); 

 

9. odpisový plán MŠ Hrušovany u Brna na rok 2019 (zodpovídá tajemník); 

 

10. převod hospodářského výsledku MŠ Hrušovany u Brna za rok 2018 ve výši 100.932,27 Kč do 

rezervního fondu (zodpovídá tajemník); 

 

11. účetní závěrku ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna k 31. 12. 2018 bez připomínek 

(zodpovídá tajemník); 

 

12. odpisový plán ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna na rok 2019 (zodpovídá tajemník); 

 

13. převod hospodářského výsledku ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna za rok 2018 ve výši 

23.295,35 Kč do rezervního fondu (zodpovídá tajemník); 

 

14. že pořizovatelem změny č. I ÚP Hrušovany u Brna na návrh Vodárenské akciové společnosti, 

a.s. bude v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního zákona Městský úřad Židlochovice jako 

příslušný úřad územního plánování. 

 

15. rámcovou kupní smlouvu se společností TRAFIN OIL, a.s. na odkup odpadů – použitých 

jedlých tuků a olejů v ceně 3 Kč za kg (vč. DPH) (zodpovídá starosta); 

 

16. nákup užitkového automobilu Škoda Praktik1,2 TSi za 150.000 Kč u společnosti AutoESA a.s. 

(zodpovídá I. místostarosta); 

 



17. rozpočtové opatření č. 5/2019; 

 

18. služební cestu I. místostarosty a referenta správy majetku do Prahy dne 28. 5. 2019 obecním 

vozem Dacia Duster 8B8 6610 (zodpovídá I. místostarosta); 

 

19. výjimku ze zákazu vjezdu nákladních automobilů o hmotnosti nad 12 t pro vozidlo spol. 

SUBTERRA a.s. (zodpovídá I. místostarosta); 

 

20. úplnou uzavírku na ulici Komenského, pod železničním mostem, z důvodu modernizace a 

elektrizace trati dne 10. 7. 2019 (zodpovídá I. místostarosta); 

 

21. dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu pozemků na pozemky 1838/11, 1845/11, 1837/11, 1837/10, k. ú. 

Hrušovany u Brna za nájemné ve výši 334 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

22. smlouvu o dílo na VZMR – Oprava ulice Palackého mezi obcí a spol. STRABAG., IČO 

60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, a to za cenu 3.787.844,20 Kč vč. DPH (zodpovídá 

starosta). 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. informaci o ověření zápisu RO č. 12/2019 bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení 

vyplývajících ze schůzí Rady obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. souhlas MěÚ Židlochovice s provedením ohlášené stavby „Hrušovany u Brna, rekonstrukce 

křižovatky Komenského – Hybešova“; 

 

4. oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání 

k projektu „Hrušovany u Brna, úpravy ulice Masarykova“; 

 

5. informaci o zápisu dětí do MŠ 2019/2020; 

 

III. Rada obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi předjednat možnost studie MŠ Havlíčkova u spol. caraa.cz 

 

IV. Rada obce ruší: 
 

1. VZMR Obytné buňky pro nesplnění požadavků zadavatele ze strany uchazečů (zodpovídá 

starosta); 

 

2. usnesení č. 25/12/2019 o výběru nejvýhodnější nabídky VZMR „Hrušovany u Brna – oprava 

ulice Palackého“ pro společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. (zodpovídá starosta); 

 

3. usnesení č. 26/12/2019 o schválení smlouvy o dílo na VZMR – Oprava ulice Palackého mezi 

obcí a spol. Dopravní stavby Brno, s.r.o. (zodpovídá starosta) 

 

V. Rada obce rozhodla: 
 



1. o výběru 2. nejvýhodnější nabídky VZMR „Hrušovany u Brna – Oprava ulice Palackého“ pro 

společnost STRABAG a.s., IČO 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha (zodpovídá 

starosta); 

 

VI. Rada obce doporučuje 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na pozemek p. č. 1656/114, k. ú. Hrušovany u 

Brna; 

 

2. Zastupitelstvu obce schválit přidělení dotací z dotačního programu obce dle návrhu Komise pro 

mládež, kulturu a sport pro rok 2019 a schválení veřejnoprávních smluv; 

 

3. Zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu 

1040016070 – Hruš.u Brna,Sušilova,úprava NN,Gogerchak 

 

4. Zastupitelstvu obce schválit dodatek č. 1 sml. 0036/2019 ze dne 8. 3. 2019 

 

5. Zastupitelstvu obce schválit dodatek č. 1 sml. 0046/2019 ze dne 20. 3. 2019 

 

6. Zastupitelstvu obce schválit program jednání ZO dne 10. 6. 2019 – jednání č. 4/2019 

 

7. Zastupitelstvu obce schválit podání žádosti o zahájení komplexních pozemkových úprav na 

Státní pozemkový úřad ČR 

 

 

VII. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO 
 

1. II. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání s SPÚ); 

 

2. I. a II. místostarostovi prověření konkurence na trhu solárních lamp veřejného osvětlení; 

 

3. II. místostarostovi zahájit jednání ohledně projektu Jižní Morava – známá, neznámá a připravit 

prezentaci obce; 

 

4. tajemníkovi připravit smlouvu o zápůjčce místnosti v obecním domě č. p. 57, a připravit záměr; 

 

5. p. Piliarovi, aby ve spolupráci se správou majetku a I. místostarostou, v dostatečném předstihu, 

nejpozději do března 2020, připravil do Rady obce návrh dalšího postupu, tj. buď nové 

otevřené řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo využití opčního práva a 

pokračování ve smluvním vztahu se stávajícím dodavatelem (za použití jednacího řízení bez 

uveřejnění); 

 

6. I. místostarostovi a správě majetku obce zpracovat výkaz výměr obnovy komunikací a poptat 

rozpočtovou cenu; 

 

7. II. místostarostovi poptat 3 firmy o cenovou nabídku na projekt rekuperace tříd ZŠ – stará 

budova – do 13. 6.; 

 

8. Starostovi – služební cesta starosty do obce Kněžnice. 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


