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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 27/2020, které se konalo 21. 12. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze Rady obce dne 21. 12. 2020; 

3. vyřazení majetku obce dle návrhu č. 1-MŠ-R/2020 v hodnotě 20 032,08 Kč (zodpovídá 

tajemník); 

4. aktualizaci pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany č. 4009684 se společností D.A.S. 

Rechtschutz AG, která spočívá ve snížení pojistné částky o 10 % na 23 805 Kč (zodpovídá 

starosta); 

5. dohodu o zrušení Prohlášení o uzavřených smlouvách ze dne 30. 5. 2007 s Městem 

Židlochovice (zodpovídá tajemník); 

6. rozpočet Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, p. o., na rok 2021 dle 

předloženého návrhu (zodpovídá tajemník); 

7. střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, p. o., na 

roky 2022 – 2023 dle předloženého návrhu (zodpovídá tajemník); 

8. rozpočet Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, p. o., na rok 

2021 dle předloženého návrhu (zodpovídá tajemník); 

9. střednědobý výhled rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – 

venkov, p. o. na roky 2022 – 2023 dle předloženého návrhu (zodpovídá tajemník); 

10. smlouvu o nájmu bytu č. p. 237 za 7 800 Kč měsíčně, s inflační doložkou, do konce roku 2022 

(zodpovídá tajemník); 

11. smlouvu o nájmu bytu č. 669/1 za 1 940 Kč měsíčně, s inflační doložkou, do konce roku 2021 

(zodpovídá tajemník); 

12. darovací smlouvu na dar pro obec Hrušovany u Brna ve výši 10 000 Kč jako příspěvek pro 

potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů (zodpovídá tajemník); 

13. pořízení služby „Spory měst a obcí“ v aplikaci CODEXIS od spol. ATLAS consulting spol. 

s r.o. za jednorázový poplatek 5 929 Kč vč. DPH (zodpovídá tajemník); 

14. účast Ing. Pavly Dratvové na webináři „Právní vztahy k dřevinám rostoucím mimo les v praxi. 

Zákon o ochraně přírody a krajiny a další předpisy. Aktuální legislativní vývoj. I. a II. část“ 

pořádané Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s., v ceně 1 700 Kč vč. DPH 

(zodpovídá tajemník); 

15. rozpočtové opatření č. 11/2020 (zodpovídá tajemník); 

16. dohodu o ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor – zubní ordinace (zodpovídá 

tajemník); 
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17. záměr pronájmu nebytového prostoru po uvolněné zubní ordinaci; 

18. záměr TJ Jiskra Hrušovany u Brna, č. j. HUB-2904/2020, na rozšíření oplocení zapůjčené části 

pozemku 753/1, k. ú. Hrušovany u Brna, za předpokladu dodržení platných stavebních předpisů 

stanovených stavebním úřadem. Obec bude seznámena s přesným typem oplocení a výškou 

(zodpovídá I. místostarosta); 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 25/2020 a 26/2020; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 25/2020 a 26/2020 bez námitek; 

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

4. komplexní vyjádření k projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu „Hrušovany u B., 

rozš. K NN, VN, TS, Hossein“ č. j. HUB-2911/2020; 

5. prezentaci obce k příležitosti vernisáže výstavy „Adlof Loos – světoobčan“; 

6. oznámení ředitelky MŠ o zahájení provozu Mateřské školy Jízdárenská od 10. 12. 2020; 

7. rozhodnutí MěÚ Židlochovice, kterým se schvaluje havarijní plán pro nádrž s pohonnými 

hmotami v areálu EL-INSTA ENERGO s.r.o. č. j. HUB-2862/2020; 

8. evidenci internetových domén registrovaných na obec Hrušovany u Brna; 

 

Rada obce revokuje: 
 

1. usnesení Rady obce č. 12/9/2020 ze dne 20. 4. 2020, kterým byl vyřazen majetek obce dle 

návrhu č. 1-MŠ-R/2020 v hodnotě 20 034,08 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. I. místostarostovi zajistit převod smluv na dodávky energie z provozovatele zubní ordinace na 

obec; 

2. I. místostarostovi zajistit rozpočtové náklady na vybudování elektrické přípojky k zapůjčené 

části pozemku 753/1, k. ú. Hrušovany u Brna; 

3. I. místostarostovi zajistit podružné měření elektřiny odebírané TJ Jiskra Hrušovany u Brna za 

účelem přefakturování nákladů; 

4. II. místostarostovi naformulovat odpověď na žádost o změnu územního plánu č. j. HUB-

2765/2020. 
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Rada obce zamítá: 
 

1. žádost TJ Jiskra Hrušovany u Brna, č. j. HUB-2905/2020, o zřízení elektrické přípojky 

k vypůjčené části pozemku 753/1, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník). 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2020. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


