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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 17/2021, které se konalo 28. 6. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

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

2. program schůze Rady obce dne 28. 6. 2021; 

3. rozpočtové opatření č. 7/2021 (zodpovídá starosta); 

4. vydání povolení k těžební činnosti v rozšíření pískovny Hrušovany u Brna – Protlas – 2. etapa 

(zodpovídá starosta); 

5. vymáhání škody obci ve výši 300 Kč v souladu se zápisem škodní komise č. 2/2021 (zodpovídá 

tajemník); 

6. navýšení rizikového příplatku strážníků obecní policie Hrušovany u Brna v souladu se zápisem 

z jednání Rady obce s účinností od 1. 7. 2021 (zodpovídá starosta); 

7. objednávku opravy havarijního stavu asfaltových vozovek u spol. ASFALTEROS s.r.o. v ceně 

do 399 000 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

8. objednávku ochranných pomůcek pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů u spol. 

GoodPRO, s.r.o., v ceně 22 989 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

9. smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení se spol. ELEKTROWIN a.s. z důvodu změny legislativy (zodpovídá starosta); 

10. smlouvu o poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje č. j. 071137/21/OKH ve výši 50 000 Kč 

na pořízení elektrocentrály pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (zodpovídá starosta); 

11. změnový list č. 5 ke stavbě Sokec (zodpovídá starosta); 

12. souhlasné vyjádření ke stavbě „Hrušovany u Brna, rozš.k.NN, Procházka“, kterou se řeší 

vytvoření pojistkové skříně v ulici Stávání (zodpovídá starosta); 

13. žádost o umožnění splátek vyúčtování za dopravu za opatrovance obce dle návrhu referentky 

opatrovnictví obce (zodpovídá tajemník); 

14. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 4. 2021 na zpracování stavebněhistorického 

průzkumu vily č. p. 214 v Hrušovanech u Brna s PhDr. Pavlem Borským, CSc., IČ: 60523611, 

kterým dojde k rozšíření požadovaných prací i v zahradě vily a k navýšení ceny o 31 000 Kč na 

celkových 105 000 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá II. místostarosta); 

15. smlouvu na zajištění autorského dozoru stavby „Úpravy ulice Masarykova“ se spol. caraa.cz 

s.r.o. v ceně 60 500 Kč vč. DPH (zodpovídá II. místostarosta); 

16. podání žádosti o převod pozemku 1320/80, k. ú. Hrušovany u Brna, z vlastnictví ČR – Státní 

pozemkový úřad do majetku obce (zodpovídá tajemník). 
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Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 16/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 16/2021; 

3. dopis hejtmana Jihomoravského kraje č. j. 93999/2021 ohledně koordinace pomoci obcím na 

Břeclavsku a Hodonínsku, které byly postiženy tornádem; 

4. děkovný dopis obci od Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., za poskytnutí daru ve výši 250 tis. 

Kč; 

5. vyjádření Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko, že obec ponese 

náklady na financování zkapacitnění přivaděče na ČOV v plné výši; 

6. informaci Ministerstva spravedlnosti ČR ohledně oznamovací povinnosti veřejných 

funkcionářů dle zákona o střetu zájmů; 

7. souhlas MěÚ Židlochovice s provedení ohlášené stavby „Hrušovany u Brna, rekonstrukce 

křižovatky Komenského – Hybešova“, č. j. MZo-OD/10833/2021-2 SO; 

8. veřejnou vyhlášku Krajského úřadu Jihomoravského kraje ve věci střetu mezi EG.D, a.s., a 

České štěrkopísky spol. s r.o. ohledně zavedení elektřiny v zahrádkách (č. j. JMK 90956/2021); 

9. hodnocení kvality vody v rybníce Proud a Vodárna z hlediska chovu ryb, které zpracovala 

Mendelova univerzita v Brně; 

10. oznámení starosty o nepřítomnosti v úřadu v termínu 3. 7. – 11. 7. 2021 z důvodu čerpání řádné 

dovolené. V souladu se zákonem o obcích bude zastupovat I. místostarosta, Vladimír Lazar; 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 7; 

2. Zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu na 2 převlékací boxy v celkové hodnotě 32 000 

Kč pro ČR Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, HS Židlochovice; 

3. Zastupitelstvu obce projednat a vzít na vědomí závěrečný účet, vč. zprávy o výsledku 

hospodaření Dobrovolného svazku obcí Region Židlochovicko; 

4. Zastupitelstvu obce projednat a vzít na vědomí závěrečný účet, vč. zprávy o výsledku 

hospodaření Dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko; 

5. Zastupitelstvu obce schválit aktualizovanou směrnici obce Hrušovany u Brna o náhradách za 

věcná břemena 2021. 
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Rada obce ukládá: 
 

1. starostovi projednat s Klubem rybářů další postup s cílem zlepšení kvality vody v rybnících; 

2. tajemníkovi zajistit výmaz budovy č. p. 19 (bývalá sokolovna) z RUIAN a z katastru 

nemovitostí 

 
 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


