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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 22/2021, které se konalo 13. 9. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

2. program schůze Rady obce dne 13. 9. 2021; 

3. děkovný dopis p. Stanislavu Pospíšilovi za činnost vykonanou v Klubu seniorů (zodpovídá 
starosta); 

4. jmenování p. Miroslava Vozdeckého, bytem Vodní 393, Hrušovany u Brna, do funkce 
vedoucího Klubu seniorů, a to od 1. 10. 2021 (zodpovídá starosta); 

5. žádost firmy Svoboda a syn, s.r.o., o prodloužení termínu dokončení a předání stavby nové 
rybářské chaty do 31. 10. 2021 (zodpovídá starosta); 

6. změnové listy č. 1 – 7 s více a méněpracemi ke stavbě rybářské chaty (zodpovídá starosta); 

7. dodatek č. 1 smlouvy o dílo na výstavbu nové rybářské chaty s firmou Svoboda a syn, s.r.o. 

Dodatkem se navyšuje cena na 5 128 213,97 Kč vč. DPH a prodlužuje termín dokončení do 31. 
10. 2021 (zodpovídá starosta); 

8. dodatek č. 1 příkazní smlouvy se spol. Domia s.r.o. na výkon TDI a BOZP ke stavbě nové 
rybářské chaty. Dodatkem se navyšuje cena o 14 303,41 Kč a prodlužuje termín do 31. 10. 
2021 (zodpovídá starosta); 

9. změnové listy č. 1 – 6 s vícepracemi a méněpracemi projektu „Úpravy ulice Masarykova“. 

(zodpovídá starosta); 

10. dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 083/LBNO/2021 se společností STRABAG a.s., kterým 
dojde k navýšení ceny o 133 442,07 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

11. provozní řád společensko kulturního centra Sokec Hrušovany u Brna (zodpovídá I. 

místostarosta); 

12. požární evakuační plán a požární poplachové směrnice společensko-kulturního centra Sokec 
Hrušovany u Brna (zodpovídá I. místostarosta); 

13. smlouvu o spolupráci na zajištění uložení odpadů v rámci terénních úprav Hrušovany u Brna 

s p. Bohumilem Tomanem, IČ: 133730081, za poplatek 90 Kč/t (vč. DPH) (zodpovídá 
starosta); 

14. objednávku přemístění kamery na novou rybářskou chatu v ceně 30 443,60 Kč vč. DPH u spol. 
ElektroNáležinský s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta); 

15. dosadbu keřových porostů na svazích u železničního podjezdu v ceně 59 731 Kč (neplátce 
DPH) u Jitky Sedláčkové, IČ: 01712829 (zodpovídá I. místostarosta); 



2 

 

16. objednávku prořezů a revize stromů u spol. Kácení Šarapatka s.r.o. v ceně 35 090 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

17. objednávku oprav komunikací, kterou se navyšuje cena provedených prací na 430 000 Kč vč. 
DPH u spol. ASFALTEROS s.r.o. Důvodem jsou vícepráce na opravě havarijního stavu 
vozovek (zodpovídá I. místostarosta); 

18. objednávku notebooku Lenovo TP E15 u spol. Agerit s.r.o. v ceně 22 962,17 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

19. nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č. 2/669 s  

1, na dobu určitou do 30. 9. 2022 za nájemné 2 231 Kč měsíčně (zodpovídá starosta); 

20. smlouvu č.: HO-001030061007/002-MOPR o smlouvě budoucí věcného břemene v pozemku 

obce 1871/3, k. ú. Hrušovany u Brna, se spol. EG.D a.s. s doplatkem pro obec ve výši 3 000 Kč 
bez DPH (zodpovídá starosta); 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 21/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 21/2021; 

3. pořádání tradičních cyklistických závodů Hrušovanské okruhy dne 18. 9. 2021; 

4. zprávu starosty 1/1/2021; 

5. rezignaci p. Stanislava Pospíšila na funkci vedoucího Klubu seniorů k 1. 10. 2021; 

6. svolání zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna na 4. 10. 2021 v budově Sokecu; 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. starostovi domluvit schůzku s náměstkem hejtmana ohledně Euroregionu Pomoraví. 

 

Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o poskytnutí finančního daru pro spol. NAŠE ODPADKY, z. s. (zodpovídá starosta); 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


