
1 

 

Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 14/2022, které se konalo 16. 5. 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

1. ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček; 

2. program schůze rady obce dne 16. května 2022; 

3. objednávku ověření váhy na sběrném dvoře od Ing. Tomáše Adámka, IČO: 63398095, v ceně do 

30 000 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

4. objednávku na pořízení ochranných prostředků pro JSDH u společnosti Perspekta, spol. s r.o., za 

41 088 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

5. objednávku na pokládky zámkové dlažby na fotbalovém stadionu u spol. Svoboda a syn, s.r.o., 

v ceně 43 095,75 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

6. aktualizaci plánu prioritních akcí s podporou obce na rok 2022 dle návrhu Komise pro mládež, 

kulturu a sport (zodpovídá I. místostarosta); 

7. nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č. 698/2 na ul. Jízdárenské s paní Ninou Řehákovou, 

nar. 21. 3. 1977, bytem Sušilova 416, Hrušovany u Brna na dobu určitou 2 let do 31. 5. 2024 za 

měsíční nájem 2 847 Kč, vč. inflační doložky (zodpovídá starosta); 

8. smlouvu o výpůjčce č. 4/2022 s dobrovolným svazkem obcí Region Židlochovicko na výpůjčku 

400 ks nádob na sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů (zodpovídá starosta); 

9. smlouvu o výpůjčce č. 16/2022 s dobrovolným svazkem obcí Region Židlochovicko na výpůjčku 

155 ks kompostérů na biologicky rozložitelný odpad (zodpovídá starosta); 

10. smlouvu o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor a pozemku Sokec pro spolek Mišlenka, z.s., 

za účelem nácviku, přípravu a pořádání Babských hodů (zodpovídá starosta); 

11. smlouvu o provedení uměleckého výkonu s Dechovou hudbou Dambořanka z.s. v ceně 42 500 Kč 

vč. DPH (zodpovídá starosta); 

12. nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č. 231/14 na ul. Vodní s panem Tomášem 

Kameníkem, nar. 23. 2. 1960, bytem Vodní 231, Hrušovany u Brna na dobu určitou 2 let do 31. 5. 

2024 za měsíční nájem 1 507 Kč, vč. inflační doložky (zodpovídá starosta); 

13. nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č. 231/9 na ul. Vodní s paní Ivanou Mirošovou, nar. 

14. 12. 1976, bytem Vodní 231, Hrušovany u Brna na dobu určitou 2 let do 31. 5. 2024 za měsíční 

nájem 5 788 Kč, vč. inflační doložky (zodpovídá starosta); 

14. žádost obce o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna. Předmětem dotace je pořízení 23 knih 

v hodnotě 5006 Kč (zodpovídá starosta); 

15. objednávku právních služeb KVB advokátní kancelář s.r.o. na korekci finální podoby plánovací 

smlouvy v lokalitě Červené vrchy II (zodpovídá II. místostarosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 12/2022 a 13/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 12/2022 a 13/2022; 

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

4. vložení nalezené hotovosti 100 Kč do pokladny obce po uplynutí 3 let od vyhlášení nálezu;  
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5. vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje o nemožnosti vydání koordinovaného stanoviska 

ke změně územního plánu obce č. 2 (č. j. JMK 59406/2022); 

6. doporučení Komise bytové a sociální na přidělení obecního bytu č. 698/2 dle zápisu č. 3/2022 ze 

dne 13. května; 

7. svolání zasedání zastupitelstva obce dne 20. 6. 2022 na Sokecu. 

 

Rada obce ukládá: 

1. II. místostarostovi zajistit stanovisko k žádosti HUB-1330/2022 o změnu územního plánu. 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit rozdělení programových dotací pro rok 2022 dle 

návrhu Komise pro mládež, kulturu a sport; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat žádost o individuální dotaci ve výši 140 000 Kč 

pro FK 1932 Hrušovany u Brna, z. s.; 

3. Zastupitelstvu obce projednat žádost spolku Vinařů Hrušovany u Brna 2020 z. s. o neinvestiční 

individuální dotaci. 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


