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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 15/2022, které se konalo 30. 5. 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze rady obce dne 30. května 2022; 

3. objednávku zpracování provozního řádu sběrného dvora u ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., 

v ceně 14 520 Kč s DPH, vč. plné moci k vykonání veškerých kroků souvisejících s touto věcí 

(zodpovídá starosta); 

4. objednávku na dodání a montáže klimatizace na obecní úřad u p. Marka Nováka, IČ: 68711514, 

v ceně 44 390 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

5. objednávku výměny 49 vodoměrů v obecních bytech u spol. REKOSTAV-ZTI, s.r.o., v ceně 

29 741 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

6.  objednávku na přesun kamerového bodu a koupi nové kamery v ceně 107 051,70 Kč vč. DPH u 

spol. PERFECTED s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta); 

7. objednávku geodetických prací (výškopis, polohopis) na ul. Komenského u p. Vladimíra Nohela, 

IČ: 64317617, v ceně do 10 tis. Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

8. objednávku projektových prací na pěší propojce ul. Pod Střediskem a ul. Zahradní u Ing. Petra 

Jarolíma, IČ: 40971856, v ceně do 70 tis. Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

9. objednávku projektové dokumentace změny zdroje vytápění na sportovní hale na Jízdárenské ulici 

u spol. AZ KLIMA a.s. v ceně 95 590 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

10. zrušení darovacích smluv k akci Vítání občánků 2022 č. 5/2022, 12/2022 a 21/2022 (zodpovídá 

starosta); 

11. objednávku právní pomoci od KVB advokátní kancelář s.r.o. na aktualizaci plánovací smlouvy 

Červené vrchy II v předpokládané ceně 15 064,50 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

12. účetní závěrku Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna za rok 2021 dle předloženého 

návrhu ředitelky školy (zodpovídá tajemník); 

13. odpisový plán Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna na rok 2022 dle předloženého 

návrhu ředitelky školy (zodpovídá tajemník); 

14. rozdělení hospodářského výsledku Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna za rok 2021 

ve výši 78 139,60 Kč dle předloženého návrhu ředitelky školy (zodpovídá tajemník); 

15. účetní závěrku Mateřské školy Hrušovany u Brna za rok 2021 dle předloženého návrhu ředitelky 

MŠ (zodpovídá tajemník); 

16. odpisový plán Mateřské školy Hrušovany u Brna na rok 2022 dle předloženého návrhu ředitelky 

MŠ (zodpovídá tajemník); 

17. rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Hrušovany u Brna za rok 2021 ve výši 

3 866,83 Kč dle předloženého návrhu ředitelky MŠ (zodpovídá tajemník); 

18. vyřazení majetku obce Hrušovany u Brna dle návrhu č. 1-SMO-R-2022 v celkové ceně 39 615 Kč 

(zodpovídá I. místostarosta a účetní obce); 

19. vyřazení majetku obce Hrušovany u Brna dle návrhu č. 2-SMO-R-2022 v celkové ceně 

380 638,77 Kč (zodpovídá I. místostarosta a účetní obce); 
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20. smlouvu o výpůjčce části stavby SO 03 – sklad na Sokecu o výměře 141,54 m² pro Tělocvičnou 

jednotu Sokol Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 

21. rozpočtové opatření č. 6/2022 (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 14/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 14/2022; 

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

4. svolání zasedání zastupitelstva obce dne 20. června 2022 v 18 hodin na Sokecu; 

5. protokol o provedení kontroly obecní policie č. j. KRPB-76211-11/ČJ-2022-0600IZ-ODD; 

6. dopis č. j. 1448/2022 ohledně sousedského sporu kvůli oplocení; 

7. změnu v účtování volání z pevných linek Nej.cz na informační linky 1180, 1181 a 1188 zvýšení 

v ceně 42 Kč vč. DPH. 

 

Rada obce ukládá: 

1. tajemníkovi naformulovat nesouhlasné sdělení k záměru převodu pozemků SPÚ ČR parc. č. 

1320/62, 1320/201 a 1749/61 k. ú. Hrušovany u Brna; 

2. tajemníkovi požádat EG.D, a.s., o doložení cenového posouzení ke stavbě sítě technického 

vybavení dle smlouvy č.: HO-001030072837/001-ELIG. 

 

Rada obce doporučuje: 

1. zastupitelstvu obce schválit program jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 20. 6. 2022, 

včetně všech bodů programu; 

2. zastupitelstvu obce schválit poskytnutí individuální dotace pro spolek vinařů Hrušovany 2020 ve 

výši 15 tis. Kč; 

3. zastupitelstvu obce schválit poskytnutí individuální dotace pro spolek FK 1932 Hrušovany u Brna 

ve výši 140 tis. Kč; 

4. zastupitelstvu obce schválit poskytnutí programových a individuálních dotací na rok 2022 dle 

předloženého návrhu; 

5. zastupitelstvu obce projednat žádost č. j. 1431/2022 – odkoupení pozemku – Mitsch; 

6. zastupitelstvu obce projednat žádost č. j. 1476/2022 – odkoupení pozemku – Koupilová. 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


