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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 25/2021, které se konalo 11. 10. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze Rady obce č. 25/2021 dne 11. 10. 2021; 

3. zrušení výběrového řízení na pronájem restaurace Sokec (zodpovídá starosta); 

4. vymáhání škody za škodní událost č. 3/2021, při níž byla poškozena dopravní zrcadla na ul. 
Vodní, a to v souladu se zápisem škodní komise č. 3/2021 (zodpovídá tajemník); 

5. vymáhání škody za škodní událost č. 4/2021, při níž byly poškozeny dveře obecního 
malotraktoru, a to v souladu se zápisem škodní komise č. 3/2021 (zodpovídá tajemník); 

6. nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č. 11/223 s  

na dobu určitou 2 let do 31. 10. 2023 za měsíční nájemné ve výši 5 247 Kč (zodpovídá 
tajemník); 

7. objednávku na prořezy a likvidaci stromů a keřů na Sídlišti a u rybářské chaty od Ing. Jiřího 
Zapadla, IČ: 88276023, v ceně 19 710 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

8. objednávku na opravu vozidla Fiat Ducato v ceně 74 657 Kč vč. DPH u p. Hemaly, IČ: 
12312479 (zodpovídá I. místostarosta); 

9. objednávku výsadby 16 stromů na plochu za sportovní halu na Jízdárenské ulici u p. Jitky 
Sedláčkové, IČ: 01712829, v ceně 50 342 Kč, vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 24/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 24/2021; 

3. informaci o výsledku jednání se spol. BARONELA INDUSTRY s.r.o. ohledně vzdání se 
předkupního práva k pozemkům v areálu cukrovaru; 

4. informaci o obecním kalendáři na rok 2022. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. správě majetku stanovit počet nádob na separaci použitého kuchyňského oleje a jejich umístění; 

2. tajemníkovi připravit podklady pro odkup pozemku 825/5, k. ú. Hrušovany u Brna na zasedání 
Zastupitelstva obce. 
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Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2021; 

2. Zastupitelstvu obce schválit odkup pozemku 825/5, k. ú. Hrušovany u Brna od spol. EL-INSTA 

ENERGO s.r.o. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


