
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 1/2020, které se konalo 15. 1. 2020 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček; 

 

2. program schůze Rady obce dne 15. 1. 2020; 

 

3. plán prioritních akcí obce pro rok 2020 (zodpovídá starosta); 

 

4. přijetí sponzorského daru ve výši 50.000 Kč pro MŠ Hrušovany u Brna od spol. EL-INSTA 

SUN s.r.o. (zodpovídá tajemník); 

 

5. žádost ředitelky MŠ Hrušovany u Brna o schválení prázdninového provozu MŠ v době letních 

prázdnin dle předloženého návrhu (zodpovídá tajemník); 

 

6. použití techniky JSDH (dopravního automobilu) pro účely Sboru dobrovolných hasičů 

Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 

 

7. dohodu mezi dodavatelem vodného nebo stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na 

vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu ve věci pronájmu nemovité věci p. č. 753/1, k. 

ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 

 

8. využívání tělocvičny sportovní haly Jízdárenská pro MŠ Hrušovany u Brna (zodpovídá I. 

místostarosta); 

 

9. dohodu o ukončení smlouvy o nájmu pozemku 1887/1, k. ú. Hrušovany u Brna, č. j. HUB-

2682/2019 (zodpovídá starosta); 

 

10. záměr propachtovat pozemek p. č. 1906/1, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 

 

11. záměr prodeje části pozemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna která je geometrickým 

plánem oddělena jako p. č. 765/89 (zodpovídá tajemník); 

 

12. platový výměr ředitelky Základní školy T. G. Masaryka, Masarykova 167, 664 62 Hrušovany u 

Brna (zodpovídá tajemník); 

 

13. platový výměr ředitelky Mateřské školy Hrušovany u Brna, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany 

u Brna (zodpovídá tajemník); 

 

14. dohodu o členství v JSDH Hrušovany u Brna dle návrhu velitele jednotky sboru dobrovolných 

hasičů ze dne 10. 1. 2020 (zodpovídá starosta). 

 

 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 30/2019; 

 

2. upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům; 

 



3. informaci o výsledku služební cesty do Prahy 13. 1. 2020; 

 

4. návrh plánu investic na rok 2020; 

 

5. informaci o přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020; 

 

6. oznámení ÚZSVM o přípravě elektronické aukce pozemků 986 a 987, k. ú. Hrušovany u Brna. 

 

 

III. Rada obce ukládá: 
 

1. I. místostarostovi zajistit dohled nad dodržením harmonogramu průběhu inventarizace majetku 

obce k 31. 12. 2019; 
 
2. II. místostarostovi připravit stanovisko obce k žádosti spol. České štěrkopísky spol. s r. o., č. j. 

HUB-075/2020; 
 

3. II. místostarostovi připravit odpověď na návrh na pořízení změny územního plánu č. j. HUB-

2581/2019. 
 

 

IV. Rada obce doporučuje: 
 

1. ZO schválit smlouvu č. HO-1030055304/002 o smlouvě budoucí věcného břemene mezí obcí 

Hrušovany u Brna a spol. E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem ve výši 3.000 Kč bez DPH; 

 

2. ZO schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330051640/002 mezi obcí 

Hrušovany u Brna a spol. E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 32.150 Kč bez DPH; 

 

3. ZO schválit záměr provozovat ekonomickou činnost zdanitelnou v rámci objektu SOKEC. 

Touto zdanitelnou ekonomickou činností bude provozování vlastního restauračního zařízení 

nebo pronájem restauračního zařízení plátci DPH; 

 

4. ZO schválit OZV č. 1/2020, kterou se ruší OZV č. 3/2017. 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


