Rekapitulace usnesení č. 3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 4. 5. 2020
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

Lukáš Zekl
Miroslava Šebelová

Zapisovatel:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení č. 2/2020/ZO ze dne 5. 3. 2020;
2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 3. jednání ZO/2020, dne 4.
května 2020;
3. rozpočtové opatření č. 2/2020;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program svého 3. jednání, dne 4. května 2020, dle písemného návrhu – svolání ZO;
2. zprávu FV ZO 2020 - k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2019, účetní závěrku
obce za rok 2019, závěrečný účet obce Hrušovany u Brna za rok 2019, včetně zpráv o
kontrole hospodaření za rok 2019 a hospodářském výsledku za rok 2019;
3. zprávu KV ZO 2020 - doporučení schválit zprávy o výsledku kontrol hospodaření
příspěvkových organizací obce - MŠ + ZŠ ze rok 2019;
4. změnu odpisových plánů, dle bodu 2/3, včetně celkového plánu odpisů 2020;
5. inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2019;
6. roční účetní závěrku obce za rok 2019, včetně doprovodných příloh a protokolu o
schvalování účetní závěrky za rok 2019;
7. závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok
2019 včetně hospodářského výsledku za rok 2019;
8. smlouvu na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP/JMK 2020 se zařazením do
skupin A, C dle přiložené tabulky ve výši 184.736,- Kč;
9. kupní smlouvu na výkup části pozemku 444/1, k. ú. Hrušovany u Brna oddělené
geometrickým plánem č. 1686-10/2020 jako pozemek 444/8, k. ú. Hrušovany u Brna o
výměře 10 m² za celkovou cenu 900 Kč;
10. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330059447/002 v pozemku obce 468,
k. ú. Hrušovany u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 3.000 Kč bez
DPH.;
11. zprávu o výsledku kontroly PO Mateřská škola za rok 2019 – Hrušovany u Brna;
12. zprávu o výsledku kontroly PO Základní škola za rok 2019 – Hrušovany u Brna;
13. vyřazení majetku obce v celkové hodnotě 58.759,80,-Kč, dle písemné přílohy č. 1 –
MŠ – Z 2020, která je nedílnou součástí důvodové zprávy a zápisu zastupitelstva obce.
Za vyřazení zodpovídá ředitelka MŠ a účetní příspěvkové organizace;

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 4. května 2020
– pana Lukáše Zekla;
2. za ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 4. května 2020
– paní Miroslavu Šebelovou;
3. paní
do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2020 –
2024;

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. zápis č. 2/2020/ZO, ze dne 5. 3. 2020 - bez předložených námitek;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

