
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 3/2020, které se konalo 3. 2. 2020 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

 

2. program schůze Rady obce dne 3. 2. 2020; 

 

3. znovuzařazení do elektronické aukce dodavatelů energií (plynu a elektřiny) u RD č. p. 56 u 

společnosti eCENTRE, a.s. (zodpovídá starosta); 

 

4. služební cestu pro 2 osoby do Prahy vlakem kvůli vyúčtování a vyhodnocení dotace „Přístavba 

ZŠ“ (zodpovídá starosta) 

 

5. smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001670262 se 

společností E.ON Distribuce, a.s. 

 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 2/2020; 

 

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

 

3. informaci o připravované schůzce s hejtmanem Jihomoravského kraje dne 4. 2. 2020; 

 

4. termín provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací obce (MŠ, ZŠ) Ing. 

Pavlem Uminským, Ph.D. dne 10. 3. 2020; 

 

5. rozhodnutí MěÚ Židlochovice č. j. OZPSU/9542/2019-8 o povolení k nakládání s vodami a 

společné povolení ke stavbě „kopaná studna KS 1 v k. ú. Hrušovany u Brna, parc. č. 84“; 

 

6. oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení územního řízení pro spol. CETIN a.s. č. j. 

OZPSU/15595/2019-6. 

 

 

III. Rada obce zamítá: 
 

1. žádost č. j. HUB-249/2020 ve věci zvláštního užívání místní komunikace ulice Jiřího 

z Poděbrad (zodpovídá tajemník); 
 

 

IV. Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit pověření pro Radu obce k provádění a realizaci rozpočtových 

opatření v roce 2020; 

 

2. Zastupitelstvu obce schválit důvodovou zprávu k návrhu rozpočtu na rok 2020; 

 

3. Zastupitelstvu obce schválit plán investic na rok 2020; 

 



4. Zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330051068 se 

společností E.ON Distribuce, a.s.; 

 

5. Zastupitelstvu obce schválit veřejnoprávní smlouvu o neinvestiční dotaci pro FK 1932 

Hrušovany u Brna na 170.000 Kč; 

 

6. Zastupitelstvu obce schválit vzdání se předkupního práva k pozemku p. č. 1852/49, k. ú. 

Hrušovany u Brna v souladu se žádostí HUB-206/2020; 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


