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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 21/2021, které se konalo 30. 8. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze Rady obce dne 30. 8. 2021; 

3. žádost o převod pozemku 1320/80, k. ú. Hrušovany u Brna, z majetku ČR – Státní pozemkový 

úřad do vlastnictví obce Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 

4. objednávku č. 43 pro spol. ElektroNáležinský s.r.o. na montáž kamerového systému na 

sběrném dvoře v ceně 24 884,90 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

5. objednávku č. 44 pro spol. Dřevomonta, s.r.o., na dodání přenosného podia pro objekt Sokec 

v ceně 58 636,60 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

6. objednávku č. 45 pro spol. Navláčil stavební firma, s.r.o., na dodatečné stavební práce na 

objektu Sokec v ceně 132 931 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

7. záměr pronájmu nebytových prostor: restaurace včetně zázemí v objektu společensko-

kulturního centra Sokec v Hrušovanech u Brna, Masarykova 919, 664 62 Hrušovany u Brna 

(zodpovídá tajemník); 

8. vyhlášení výběrového řízení na pronájem restaurace včetně zázemí v objektu společensko-

kulturního centra Sokec v Hrušovanech u Brna, Masarykova 919, 664 62 Hrušovany u Brna 

s termínem pro podávání nabídek do 1. 10 do 10:00 (zodpovídá starosta); 

9. vypsání výběrového řízení na správce společensko kulturního centra Sokec a sportovní haly 

Jízdárenská (zodpovídá tajemník); 

10. záměr pronájmu nebytových prostor na adrese Masarykova 919 (Sokec) především pro 

pravidelnou sportovní, kulturní a obdobnou činnost v rámci následně stanoveného rozvrhu 

hodin (zodpovídá tajemník); 

11. záměr pronájmu nebytových prostor na adrese Jízdárenská 698 (Sportovní hala Jízdárenská) 

především pro pravidelnou sportovní, kulturní a obdobnou činnost v rámci následně 

stanoveného rozvrhu hodin (zodpovídá tajemník); 

12. umístění sídla T.J. Sokol Hrušovany u Brna, IČ 48480355, na adrese Masarykova 919, 66462 

Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 

13. příkazní smlouvu se spol. PECOSTA, a.s., na realizaci veřejné zakázky na svoz odpadů v ceně 

95 000 Kč bez DPH, vč. plné moci v příloze č. 1 smlouvy (zodpovídá starosta); 

14. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s Mgr. Janou Dostálovou 

a Ing. Petrem Dostálem o umístění plynovodní přípojky v obecním pozemku 1726/146, k. ú. 

Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 
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15. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s Ing. arch. Klárou 

Janoušovou a Markem Janoušem o umístění plynovodní přípojky v obecním pozemku 1002, k. 

ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 

16. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti s Ing. arch. Klárou 

Janoušovou a Markem Janoušem o umístění kanalizační přípojky v obecním pozemku 1002, k. 

ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 

17. smlouvu č. 1/2021 o zpracování části povrchu pozemku 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna, s p. 

Koupilovou a p. Píštěkem (zodpovídá tajemník); 

18. rozpočtové opatření č. 10/2021 (zodpovídá starosta); 

19. dodatek č. 1 smlouvy o dílo vodovodní přípojky nové rybářské chaty se spol. VODÁRENSKÁ 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. z důvodu prodloužení termínu dokončení (zodpovídá 

starosta); 

20. dodatek č. 1 smlouvy o dílo kanalizační přípojky nové rybářské chaty se spol. VODÁRENSKÁ 

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. z důvodu prodloužení termínu dokončení (zodpovídá 

starosta); 

21. zpětvzetí žádosti o pronájem pozemků SPÚ ČR u garáží na Žižkově ulici ze dne 6. 4. 2017 

(zodpovídá tajemník). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 20/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 20/2021; 

3. sdělení obce o uplatnění předkupního práva na pozemky v souladu s územním plánem a žádost 

o zápis do katastru nemovitostí. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. I. místostarostovi a správě majetku zajistit provoz společensko kulturního centra Sokec a 

sportovní haly Jízdárenská. 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. zastupitelstvu obce schválit střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 – 2025; 

2. zastupitelstvu obce zvolit do školské rady ZŠ T.G.M Hrušovany u Brna jako zástupce 

zřizovatele školy Ing. arch. Dušana Knoflíčka, Ing. Pavlu Dratvovou a p. Miroslavu Šebelovou; 

3. zastupitelstvu obce schválit dodatek č. 2 úvěrové smlouvy SOKEC kvůli DPH; 

4. zastupitelstvu obce projednat závěrečný účet DSO Region Židlochovicko; 
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5. zastupitelstvu obce projednat závěrečný účet DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko; 

6. zastupitelstvu obce projednat aktualizovaná Pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a 

nebytových prostor ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna. 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


