
Rekapitulace přijatých usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 1/2023, které se konalo 

13. února 2023 

 

  

Zastupitelstvo obce schvaluje:  
1. program svého zasedání č. 1/2023 dne 13. února 2023 dle předloženého písemného návrhu;  

 

2. zprávu finančního výboru k návrhu plánu investic na rok 2023, návrh rozpočtu obce na rok 

2023 a pověření rady na provádění rozpočtových opatření v roce 2023; 

 

3. zprávu kontrolního výboru ke kontrole dotací obce 2022, k vnitřnímu plánu kontrol obce, k 

průběhu inventarizace obce k 31. 12. 2022; 

 

4. zprávu starosty o plnění plánu kontrol za rok 2022; 

 

5. pověření pro radu obce na provádění příslušných rozpočtových opatření schváleného 

rozpočtu a plánu investic obce Hrušovany u Brna na rok 2023 s výjimkou části rezervy ve 

výši 7 mil. Kč, která je určena na bezprecedentní havarijní stavy, turbulentní změny v cenách 

energií, a to v souladu s předloženou důvodovou zprávou; 

 

6. Plán investic obce 2023 jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2023 dle předloženého 

návrhu doplněného o bod: řešení stavu pamětního kamene; 

 

7. schodkový rozpočet obce Hrušovany u Brna na rok 2023, vč. závazných ukazatelů rozpočtu, 

s celkovými parametry příjmy ve výši 75 900 700 Kč, výdaji ve výši 146 578 700 Kč a 

financování ve výši 70 678 000 Kč. Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření 

z roku 2022; 

 

8. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 350 000 Kč pro fotbalový klub FK 1932 

Hrušovany u Brna, z. s., na zabezpečení technického provozu a údržby fotbalového stadionu 

v roce 2023 a souhlasí s úhradou dluhu prostřednictvím této dotace; 

 

9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 350 000 Kč pro 

FK 1932 Hrušovany u Brna, z. s., na zabezpečení technického provozu a údržby fotbalového 

stadionu v roce 2023 a úhrady dluhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy; 

 

10. členský příspěvek na rok 2023 pro dobrovolný svazek obcí Region Židlochovicko ve výši 

56 448 Kč; 

 

11. členský příspěvek na rok 2023 pro dobrovolný svazek obcí Vodovody a kanalizace 

Židlochovicko ve výši 1 742 000 Kč; 

 

12. členský příspěvek na rok 2023 pro dobrovolný svazek obcí Cyklostezka Brno-Vídeň ve výši 

14 112 Kč; 

 

13. smlouvu o zrušení předkupního práva zapsaného dle smlouvy o předkupním právu V14 

3580/1998 (ve sbírce listin Z-2300368/1998-734) k budově č. p. 618, Hrušovany u Brna, 

postavené na pozemku p. č. 1656/23, k. ú. Hrušovany u Brna, s Ivetou a Františkem 

Zoubkovými, bytem Žižkova 618, Hrušovany u Brna; 

 



14. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2023 o nočním klidu; 

 

15. aktualizovaná Pravidla pro zřizování věcných břemen a služebností inženýrských sítí na 

pozemcích obce Hrušovany u Brna; 

 

16. aktualizaci strategického plánu rozvoje obce pro roky 2022 – 2030; 

 

 

Zastupitelstvo obce zvolilo:  
1. za ověřovatele zápisu o průběhu jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 1/2023 

dne 13. února 2023 Ing. Markétu Karbanovou. 
 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 1/2023 

dne 13. února 2023 Ing. arch. Dušana Knoflíčka. 

 

Zastupitelstvo obce ověřuje:  
1. zápis č. 3N/2022 ze dne 19. prosince 2022 bez předložených námitek. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:  
1. kontrolu plnění usnesení č. 3N/2022 ze dne 19. prosince 2022;  

 

2. upozornění na povinnost nahlášení případného střetu zájmů při rozhodování na zasedání 

č. 1/2023 dne 13. 2. 2023; 

 

3. rozpočtové opatření č. 16/2022; 

 

4. zprávu PČR o bezpečnostní situaci v obci Hrušovany u Brna za rok 2022. 

 

 

 

  


