
Rekapitulace usnesení č. 9/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 16. 12. 2019 
 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: Ing. Pavla Dratvová 

     Ing. Markéta Karbanová 

  

Zapisovatel:     Pavel Kadlec 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. kontrolu plnění usnesení č. 8/2019 ze dne 25. 11. 2019; 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 9. jednání zastupitelstva obce 

dne 16. prosince 2019; 

3. zprávu o výsledku plnění plánu kontrol obce za rok 2019; 

4. zprávu starosty o plnění Plánu investic obce na rok 2019; 

5. zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Hrušovany u Brna za kontrolované 

období 01/2019 – 09/2019 ze dne 19. 11. 2019 s výrokem: Při dílčím přezkoumání 

nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program svého 9. jednání, dne 16. 12. 2019, dle předloženého návrhu; 

2. konání zasedání zastupitelstva obce dne 17. 2. 2020, v době jarních prázdnin, dle 

předloženého harmonogramu;  

3. harmonogram svých zasedání zastupitelstva obce na rok 2020 dle předloženého 

materiálu 9/9; 

4. výzvu k podávání žádostí o dotace v souladu s dotačním programem obce na rok 2020; 

5. rozpočtové provizorium obce na rok 2020 dle písemné přílohy – Rozpočtové 

provizorium 2020; 

6. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. Sazba poplatku za 

kalendářní rok činí za každého psa 400 Kč; za každého psa, jehož držitelem je osoba 

starší 65 let, dále poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého 

důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu: 200 Kč 

7. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

8. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich 

chovatelů. 

9. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za využívání veřejného 

prostranství 

10. prováděcí dokument k obecně závazné vyhlášce č. 4/2019 s vymezením vyhrazených 

trvalých parkovacích míst 



11. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za povolení k vjezdu 

s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. 

12. rozpočtové opatření č. 13/2019 

 

III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu o průběhu 9. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 16. 12. 2019 – 

Ing. Markétu Karbanovou; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 9. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 16. 12. 2019 – 

Ing. Pavlu Dratvovou. 

 

IV. Zastupitelstvo obce akceptuje: 

1. oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-

venkov o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí, č. j. OR-2270/2019-703-4 a 

odvolání proti uvedené opravě nepodá.  

 

V. Zastupitelstvo obce ověřuje: 

1. zápis č. 8/2019 ze dne 25. 11. 2019 bez předložených námitek.; 

 

VI. Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. radě obce provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací obce za rok 2019 

formou auditní kontroly v rámci veřejnosprávní kontroly 

 

VII. Zastupitelstvo obce zamítá: 

1. odkup podílu 1/6 pozemků 1899/4 a 1900/14 k. ú. Hrušovany u zapsaných na LV 796 

od společnosti Farming s.r.o. 

2. odkup pozemků 1743/35, 1744/9, 1769/9, 1770/20, 1983/162, 2008/1, 1895/15, 

2041/60, 1624/24, 1624/31, 1320/188, 1320/331, 1749/10, 1764/5, k. ú. Hrušovany u 

Brna zapsaných na LV 1095, 1871, 2388, 255 a 649 od p. Koloděje. 

 

VIII. Zastupitelstvo obce doporučuje: 

1. odprodej části pozemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna na projednání na zasedání 

ZO č. 1/2020. 

 

 
 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


