
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 11/2020, které se konalo 25. 5. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavlu Dratvovou; 

 

2. program schůze Rady obce dne 25. 5. 2020; 

 

3. text žádosti obce o pronájem veřejných toalet v nádražní budově od Správy železnic, s. p.; 

 

4. stanovení počtu pracovníků obce Hrušovany u Brna na 24; 

 

5. pracovní smlouvu na částečný úvazek na údržbu veřejných toalet; 

 

6. žádost ředitelky MŠ o prominutí školného pro rodiče dětí, které v období květen a červen 

nenastoupí do MŠ; 

 

7. smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro odběrné místo Masarykova 56 se 

společností Pražská plynárenská, a.s. vč. plné moci k právním úkonům a činnostem 

v souvislosti se změnou dodavatele; 

 

8. schvaluje služební cestu sociální pracovnice obce v termínu 7. 7. - 10. 7., dále 30. - 31. 7. a 19 

– 20. 8. služebním vozem Dacia Duster; 

 

9. objednávku opravy trhlin asfaltu a kanalizačních vpustí u společnosti VIASYSTEM SE 

v předpokládané ceně do 99.220 Kč; 

 

10. objednávku zarybnění rybníka Vodárny v ceně do 22.500 Kč vč. DPH u spol. Rybářství Kolář, 

a.s.; 

 

11. odpis a vyřazení majetku obce dle návrhu č. 1-SMO-R-2020 

 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 10/2020; 

 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 10/2020 bez námitek; 

 

3. upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům; 

 

4. informaci ředitelky MŠ Hrušovany u Brna o zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 

2020/2021; 

 

5. dopis hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK 67851/2020; 

 

6. pozvánku na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje; 



 

7. výzvu Státního pozemkového úřadu č. j. SPU 154274/2020; 

 

8. oznámení o pokračování řízení a stanovení termínu ústního jednání Obvodního báňského úřadu 

č. j. SBS 44688/2019/OBÚ; 

 

9. zápis z Komise životního prostředí ze dne 18. 5. 2020 

 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. starostovi a II. místostarostovi účastnit se ústního jednání spojeného s místním šetřením 

v dobývacím prostoru dne 5. 6. 2020 v 9:00; 
 

2. tajemníkovi připravit darovací smlouvu pro Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 
 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit přijetí daru od TJ Jiskra; 

 

2. Zastupitelstvu obce schválit odpis a vyřazení majetku dle návrhu č. 1-SMO-Z-2020. Bude 

projednáno na zasedání Zastupitelstva obce č. 5/2020 

 

3. Zastupitelstvu obce schválit program jednání č. 4/2020 

 

 

Rada obce revokuje: 
 

1. své usnesení č. 16/7/2020, kterým jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 

ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 

vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu 

s usnesením Rady obce č. 31/4/2020 ze dne 24. 2. 2020 konkurzní komisi k provedení 

konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Hrušovany 

u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO: 750 232 29 ve složení: 

- Miroslav Rožnovský, člen určený zřizovatelem – předseda 

- Ing. arch. Dušan Knoflíček, člen určený zřizovatelem 

- Mgr. Bc. Růžena Jonášová, člen určený krajským úřadem 

- Mgr. Ivana Jarcová, člen určený Českou školní inspekcí, školní inspektor 

- Bc. Magda Kuchařová, člen určený Českou školní inspekcí 

- Mgr. Pavla Horáková, člen určený Českou školní inspekcí 

- Petra Dohnalová, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace 

 

 

Rada obce jmenuje: 
 

1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 



561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady obce č. 

31/4/2020 ze dne 24. 2. 2020 konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, 

příspěvková organizace, IČO: 750 232 29 ve složení: 

- Miroslav Rožnovský, člen určený zřizovatelem – předseda 

- Ing. arch. Dušan Knoflíček, člen určený zřizovatelem 

- Mgr. Bc. Růžena Jonášová, člen určený krajským úřadem 

- Mgr. Zuzana Havlíčková, člen určený Českou školní inspekcí, školní inspektor 

- Bc. Magda Kuchařová, člen určený Českou školní inspekcí 

- Mgr. Pavla Horáková, člen určený Českou školní inspekcí 

- Petra Dohnalová, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


