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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 20/2021, které se konalo 16. 8. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze Rady obce dne 16. 8. 2021; 

3. rozpočtové opatření č. 9/2021 (zodpovídá starosta); 

4. záměr prodeje částí pozemku 1656/107, k. ú. Hrušovany u Brna, které jsou geometrickým 
plánem odděleny jako parcely č. 1656/180, 1656/181, 1656/182 (zodpovídá tajemník); 

5. záměr prodeje pozemků 148/2, 1784/76, 1784/77, 1784/78, 1784/79, 1784/80, 1784/81, k. ú. 
Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 

6. navýšení objednávky na navýšení objednávky na opravu keramické podlahy fotbalového 
stadionu o 22 213,25 Kč, vč. DPH, u společnosti STAVEBIK s. r. o. na celkovou cenu 172 213 

Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

7. objednávky na opravu hřbitovní zdi u společnosti STAMA GROUP s.r.o. v ceně 136 843,49 Kč 
vč. DPH (zodpovídá starosta); 

8. objednávku na zarybnění rybníku Vodárna v ceně 28 tis. Kč vč. DPH u Rybářství Kolář, a.s. 
(zodpovídá I. místostarosta); 

9. darovací smlouvu pro  

v hodnotě 20 000 Kč (zodpovídá starosta); 

10. smlouvu o spolupráci na sběru a převzetí nepotřebného textilu a párované obuvi se společností 
DIMATEX CS, spol. s r.o. za 1200 Kč bez DPH ročně (zodpovídá starosta); 

11. smlouvu o servisu vzduchotechniky a chlazení objektu Sokec č. 2021/VZT se společností AZ 

KLIMA a.s. (zodpovídá starosta); 

12. změnový list č. 2 stavby Úpravy ulice Masarykova s vícepracemi v hodnotě 43 270,94 Kč. 

(zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 19/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 19/2021; 

3. den otevřených dveří objektu Sokec dne 21. 8. 2021 od 14 do 18 hodin; 

4. informaci starosty obce o průběhu investičních akcí v obci; 
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5. oznámení MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OZPSÚ/14204/2021-3 o zahájení územního řízení o 

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Hrušovany u Brna, rozš. kNN, Tymet“. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi připravit návrh smlouvy na krátkodobé pronájmy sportovišť. 

 

Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o vybudování parkovacích míst v ul. Masarykova (zodpovídá starosta). 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


