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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 12/2022, které se konalo 2. 5. 2022 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze rady obce dne 2. května 2022; 

3. jmenování  místopředsedou Klubu 

rybářů (zodpovídá starosta); 

4. objednávku 9 ks LED svítidel ELINDOOR 100 W k objektu zdravotního střediska od spol. EL-

INSTA ENERGO s.r.o. v ceně 76 100 Kč bez DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

5. objednávku 18 ks LED svítidel ELINDOOR 200 W k objektu sportovní haly na Jízdárenské ulici 
od spol. EL-INSTA ENERGO s.r.o. v ceně 164 200 Kč bez DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

6. objednávku 4 ks přileb HPS 7000 PRO H1 pro členy JSDH u spol. Dräger Safety s.r.o. v ceně 
58 694,90 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

7. objednávku 6 ks laviček Miela LME151t a 6 ks laviček Miela LME156t u spol mmcité a.s. v ceně 
142 852,60 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

8. individuální neinvestiční dotaci pro , 
, na pořízení učebnic pro výuku českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky ve výši 

8 000 Kč (zodpovídá starosta); 

9. uspořádání koncertu dětí na Sokecu dne 31. 5. 2022 ve spolupráci mezi ZUŠ Židlochovice a obcí 
Hrušovany u Brna, která bude pořadatelem (zodpovídá starosta); 

10. služební cestu I. místostarosty ve dnech 12. – 13. 5. 2022 v rámci exkurze k cyklostezce Labská 

stezka k Roudnici nad Labem (zodpovídá I. místostarosta); 

11. služební cestu starosty obce s použitím služebního vozidla Dacia Duster 8B8 6610 na celostátní 
hasičské slavnosti v Litoměřicích dne 11. 6. 2022 (zodpovídá starosta); 

12. rozpočtové opatření č. 4/2022 (zodpovídá starosta); 

13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 8 000 Kč pro Evu 
Kadlecovou, nar. 13. 12. 1987, bytem Sídliště 545, Hrušovany u Brna 66462 na zajištění 
výukových materiálů pro výuku češtiny pro ukrajinské uprchlíky (zodpovídá starosta); 

14. 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 v ceně 19 500 Kč bez DPH 

a pověřuje I. místostarostu podpisem nájemní smlouvy (zodpovídá I. místostarosta); 

15. smlouvu o výpůjčce malého sálu pro výuku českého jazyka pro . 

1 (zodpovídá I. místostarosta); 

16. objednávku prodloužení licencí antivirového programu ESET Protect Complete On-prem o tři 
roky pro 18 počítačů v ceně 26 737 Kč bez DPH u spol. Agerit s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta). 
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Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 11/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 11/2022; 

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

4. informaci o veřejném projednání změny č. 2 Územního plánu obce Hrušovany u Brna dne 2. 5. 

2022; 

5. doručení dokumentace k veřejné zakázce s názvem Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna od 

spol. PECOSTA, a.s.; 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi připravit smlouvu o krátkodobé výpůjčce prostor na Sokecu pro spolek Mišlenka, z.s., 

na nácvik a pořádání „Babských hodů“; 

2. komisi sociální a bytové připravit materiál do rady obce k žádosti o obecní byt č. j. HUB-

1226/2022; 

3. II. místostarostovi předložit koncept odpovědi na žádost o zrušení předkupního práva č. j. HUB-

1155/2022; 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022; 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


