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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 11/2022, které se konalo 20. 4. 2022 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze rady obce dne 20. dubna 2022; 

3. navýšení rozpočtu na elektrické práce na úpravě garáže č. p. 57 o 2 836,36 Kč na celkových 
23 878,14 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

4. znění smlouvy o výpůjčce a následném darování kompostéru a odpadové nádoby na biologicky 

rozložitelný komunální odpad dle předloženého návrhu tajemníka (zodpovídá tajemník); 

5. smlouvu o výpůjčce malého sálu Sokecu pro  
 za účelem výuky českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky (zodpovídá I. 

místostarosta); 

6. žádost na uzavření MŠ v termínu letních prázdnin dne 4. 7. a 11. 8. – 31. 8. dle návrhu ředitelky 
MŠ (zodpovídá tajemník); 

7. záměr výpůjčky „Klubovny“ na Sokecu, Masarykova 919, Hrušovany u Brna (zodpovídá 
tajemník); 

8. smlouvu č. 2/2022, o zpracování části povrchu pozemku 945/1, k. ú. Hrušovany u Brna, s  
 (zodpovídá I. místostarosta); 

9. smlouvu o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů pro obec Hrušovany u Brna se spol. FCC Česká republika, s. r. o., na dobu určitou 6 let 

s účinností od 7. 6. 2022 (zodpovídá starosta); 

10. žádost o finanční podporu činnosti „Naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Nemocnici 

Ivančice“ (zodpovídá starosta); 

11. darovací smlouvu na finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 

(zodpovídá starosta); 

12. smlouvu č. 0203282420 o sdružených službách dodávky plynu pro maloodběr do 630 MWh se 

spol. ČEZ Prodej, a.s., pro odběrné místo sportovní hala Jízdárenská 698 (zodpovídá starosta); 

13. smlouvu č. 0203282288 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se spol. ČEZ Prodej, 
a.s., pro odběrné místo veřejné osvětlení Masarykova ul. (zodpovídá starosta); 

14. smlouvu č. 0203282642 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se spol. ČEZ Prodej, 
a.s., pro odběrné místo výtah v bytovém domě Vodní 223 (zodpovídá starosta); 

15. objednávku montáže předstěny na zdravotním středisku u spol. Svoboda a syn, s.r.o., za cenu 

23 055,97 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

16. objednávku výměny poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v MŠ Jízdárenská a 

v hasičské zbrojnici spol. ElektroNáležinský s.r.o. za celkovou cenu 88 324 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 
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17. objednávku 2 ks závěsů do hudební zkušebny na Sokec pro Radku Klobásovou, IČO 49127675, 

v ceně do 20 tis. Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

18. objednávku opěrné zídky u schodů na fotbalový stadion u spol. Svoboda a syn, s.r.o., v ceně 
33 548,77 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

19. objednávku na realizaci zadního vjezdu do areálu fotbalového stadionu z ulice Loosova u spol. 

Svoboda a syn, s.r.o., v ceně do 194 tis. Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 8/2022, 9/2022 a 10/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 8/2022, 9/2022 a 10/2022; 

3. upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům; 

4. stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ke změně č. 2 Územního plánu obce 

Hrušovany u Brna (č. j. KHSJM/22027/2022/BM/HOK); 

5. stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje ke změně č. 2 ÚPO (č. j. JMK 57638/2022); 

6. provádění hydrogeologických prací spol. AZ GEO s.r.o. v katastru obce pro záměr 
vysokorychlostní trati v úseku Modřice – Šakvice v termínu 25. 4. – 29. 4. 2022; 

7. akci Vítání občánků dne 8. 5. 2022; 

8. výzvu MŠMT na dotace na vzdělávání dětí ukrajinských uprchlíků; 

9. postup pro zajištění ubytování uprchlíků v ubytovacích zařízeních z Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje; 

10. odpověď Ministerstva životního prostředí ČR na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, týkající se stavu dobývacích prostorů Hrušovany I a 

Hrušovany u Brna; 

11. odpověď Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, týkající se stavu dobývacích prostorů Hrušovany I a 

Hrušovany u Brna; 

12. oznámení MěÚ Židlochovice o konání opakovaného veřejného projednání o řízení o územním 
plánu obce Vojkovice dne 16. 5. 2022 v 16:00; 

13. oznámení MěÚ Židlochovice o konání opakovaného veřejného projednání o řízení o územním 
plánu obce Unkovice dne 16. 5. 2022 v 16:00; 

14. osvědčení společnosti ELEKTROWIN a.s. o podílu na zlepšení životního prostředí v roce 2021 

díky třídění elektrospotřebičů; 

15. certifikát environmentálního vyúčtování pro obec Hrušovany u Brna od spol. ASEKOL a.s. 

 

Rada obce ukládá: 
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1. II. místostarostovi zabývat se veřejnými projednáními o řízení o územních plánech obcí Vojkovice 

a Unkovice vyhlášených na 16. 5. 2022 v 16:00; 

2. I. místostarostovi připravit nájemní smlouvu se spol. Raed’s s.r.o., IČO: 11989548, na pronájem 
restaurace vč. zázemí v objektu společensko-kulturního centra Sokec v Hrušovanech u Brna do 

příštího jednání rady obce. 

 

Rada obce pověřuje: 
 

1. tajemníka podpisem smluv o výpůjčce a následném darování kompostérů a svozových nádob na 
separované odpady. 

 

Rada obce rozhoduje: 
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky z výběrového řízení na pronájem restaurace vč. zázemí v objektu 

společensko-kulturního centra Sokec v Hrušovanech u Brna, spol. Raed’s s.r.o., IČO: 11989548, 

za nabídnutou výši nájmu 19 500 Kč bez DPH (zodpovídá I. místostarosta). 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit vyřazení majetku obce o celkové hodnotě 
54 768,46 Kč dle návrhu správy majetku obce č. 1-SMO-Z-Z/2022; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit program jednání zastupitelstva dne 9. 5. 2022 od 

18:00 na Sokecu; 

3. Zastupitelstvu obce schválit odpis nedobytné pohledávky za spol. One Energy & One Mobile a.s. 

a její odpis z evidence účetnictví obce; 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


