Rekapitulace usnesení č. 1/2019
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 18. 02. 2019
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

p. Bc. Ladislav Najman
p. Bc. Lubomír Šimovec

Zapisovatelka:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. Zápis č. 3/2018/ZO - bez předložených námitek;

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rezignaci člena zastupitelstva obce p. Filipa Kopeckého, ztráta volitelnosti, a získání
mandátu člena zastupitelstva obce Ing. Pavla Uminského, Ph.D.;
2. Složení slibu člena zastupitelstva, Ing. Pavla Uminského, Ph.D., v souladu s § 69 odst.
2 zákona o obcích;
3. Kontrolu plnění usnesení č. 3/2018/ZO ze dne 17. prosince 2018;
4. Upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 1. jednání ZO, dne 18. února
2019;
5. Bezpečnostní zprávu obce od obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice za rok
2018;
6. Analýzu činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za rok 2018;

III. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program svého 1. jednání, dne 18. února 2019, dle písemného návrhu;
2. Zprávu o plnění rozpočtu obce Hrušovany u Brna za rok 2018, včetně evidence
závazků a pohledávek;

3. Zprávu Finančního výboru obce ze dne 29. 1. 2019;
4. Zprávy kontrolního výboru obce Hrušovany u Brna č. 1/2019 a 2/2019;
5. Plán investic obce 2019, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2019, jako
podkladový materiál pro rozpočet obce 2019, který z těchto podkladů vychází a
pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2019, včetně
schválení potřebných smluvních ujednání – SOD – pro potřeby realizace výše
uvedených akcí;
6. Důvodovou zprávu pro sestavení návrhu rozpočtu obce Hrušovany u Brna pro rok
2019;
7. Schodkový rozpočet obce Hrušovany u Brna na rok 2019, vč. závazných ukazatelů,
s celkovými
- příjmy ve výši
Kč 60.714.000,- výdaji ve výši (vč.rezervy) Kč 119.625.000,- financování
Kč
58.911.000,Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření z minulých let, dotacemi a
úvěrovou smlouvou;
8. Pověření, pro radu obce Hrušovany u Brna, na provádění příslušných rozpočtových
opatření schváleného rozpočtu obce Hrušovany u Brna na rok 2019;
9. Členský příspěvek pro DSO Svazek VaK Židlochovicko, jako členská obec, na rok
2019 ve výši 4.645.000,00,- Kč;
10. Členský příspěvek pro DSO Region Židlochovicko, jako členská obec, na rok 2019 ve
výši 56.544,00,- Kč;
11. Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu
Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok
2019 na finanční spoluúčast ve výši 230.000,- Kč;
12. Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro fotbalový klub FK 1932 Hrušovany u
Brna na zabezpečení technického provozu a údržby FS v roce 2019;
13. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace, ve výši
170.000,- Kč, pro FK 1932 Hrušovany u Brna na zabezpečení technického provozu
v roce 2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
14. Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.
HO-014330052198/001 se společností E.ON Distribuce, a.s.;
15. Nabytí stavby, dle písemného návrhu důvodové zprávy a znaleckého posudku č. 23394
ve výši 47.064,- Kč;
16. Kupní smlouvu, mezi obcí Hrušovany u Brna a Ing. Jaroslav Souš, na odkoupení
stavby – oplocení na pozemku 576/8, v k. ú. Hrušovany u Brna za cenu 47.064,- Kč;

17. Pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Hrušovany u Brna 2019 s účinností od 1. března 2019.

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Za ověřovatele zápisu o průběhu 1. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 18. února 2019
– pana Bc. Ladislava Najmana;
2. Za ověřovatele zápisu o průběhu 1. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 18. února 2019
– pana Bc. Lubomíra Šimovce;

V. Zastupitelstvo obce ruší:
1. Usnesení č. 17/5/2018 ze dne 6. 8. 2018, po domluvě zúčastněných stran, tj. duplicitní
smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene Tubell;
2. Pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce
Hrušovany u Brna ze dne 16. prosince 2013, číslo usnesení 21/19/2013;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

