Rekapitulace usnesení č. 2/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 26. 4. 2021

Ověřovatelé usnesení a zápisu:

p. Vladimír Lazar
p. Ing. Markéta Karbanová

Zapisovatel:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení č. 1/2021/ZO ze dne 17. února 2021;
2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 2. jednání ZO/2021, dne 26.
dubna 2021;
3. předložené rozpočtové opatření č. 1/2021;
4. předložené rozpočtové opatření č. 2/2021;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program svého 2. jednání, dne 26. dubna 2021, dle písemného návrhu – svolání ZO č.
2/2021;
2. zprávu finančního výboru ZO Hrušovany u Brna ze dne 21. dubna 2021
s doporučením schválit inventarizační zprávu;
3. změnu odpisových plánů, dle přílohy č. 1 zprávy Hlavní inventarizační komise;
4. inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020;
5. navýšení členského příspěvku pro DSO Region Židlochovicko na rok 2021, na základě
úspěšné dotace EU o 750.000 Kč;
6. kupní smlouvu se spol. GasNet, s.r.o na prodej částí pozemku p. č. 692/3, k. ú.
Hrušovany u Brna, geometrickým plánem č. 1639-370/2019 označených jako
pozemky p. č. 692/77 a 692/78 za cenu 14.274 Kč bez DPH;
7. kupní smlouvu s

na prodej pozemku p. č. 2013/12, k. ú. Hrušovany u Brna za cenu
12.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem DPH;

8. kupní smlouvu s
na výkup pozemku p. č. 806/4, k. ú. Hrušovany u Brna za cenu 22.100 Kč;
9. vícepráce a méněpráce na akci SOKEC společensko kulturní centrum Hrušovany u
Brna, dle výše uvedené rekapitulace ZL č. 4, ze dne 1. dubna 2021 a položkových
rozpočtů č. 22 – 43, a podrozpočtů ZR 23, ZR 25, ZR 30, ZR 40 ve výši 2.229.874,04
Kč/bez DPH a méněpráce ve výši 1.941.406,20 Kč/bez DPH s celkovou bilancí

zápočtu, navýšení ceny díla o + 298.467,84 Kč/bez DPH. Úhrada víceprací bude
realizována z nespecifikované rezervy obecního rozpočtu č. 2 SOD;
10. dodatek č. 2 SOD na akci SOKEC společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna,
mezi obcí Hrušovany u Brna a dodavatelem Navláčil, stavební firma, s.r.o Bartošova
5532, 760 01 Zlín, IČO: 25301144, DIČ: 25301144, IČ, s celkovou nabídkovou cenou
víceprací a méněprací obsažených ve změnovém listu č. 4 ve výši 298.467,84 Kč / bez
DPH, o který se navyšuje nabídková cena díla uvedená v SOD + dodatek č. 1 –
60.089.610,76 Kč / bez DPH a mění nabídkovou cenu díla na 60.388.078,60 Kč / bez
DPH, DPH 21% 12.681.497 Kč a celkovou cenu díla, včetně DPH na 73.069.575,11
Kč, včetně prodloužení realizace díla do 30. 6. 2021;

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 2. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 26. dubna 2021
– pana Vladimíra Lazara;
2. za ověřovatele zápisu o průběhu 2. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 26. dubna 2021
– paní Ing. Markétu Karbanovou;

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. zápis č. 1/2021/ZO, ze dne 17. února 2020 - bez předložených námitek;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

