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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 16/2022, které se konalo 13. června 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

2. program schůze rady obce dne 13. června 2022; 

3. objednávku cenového posouzení věcného břemene ke stavbě sítě technického vybavení dle 

smlouvy č.: HO-001030072837/001-ELIG u Ing. Františka Stravy, IČO: 43385362 (zodpovídá I. 

místostarosta); 

4. doplnění plánu výcviku a soutěží za použití techniky obce dle předložené žádosti SDH Hrušovany 

u Brna (zodpovídá starosta); 

5. plnou moc pro Správu železnic, státní organizaci, pro zajištění dělení pozemků potřebných pro 

majetkoprávní vypořádání stavby dráhy „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – 

Židlochovice (zodpovídá starosta); 

6. dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze dne 5. 5. 2022 se Raed’s s.r.o., 

kterým se mění platební podmínky, zálohové platby a paušální platby za služby a pověřuje I. 

místostarostu k podpisu smlouvy (zodpovídá I. místostarosta); 

7. návrh na uzavření dohod o provedení práce v rámci letní brigády dle předloženého návrhu správy 

majetku obce (zodpovídá I. místostarosta); 

8. vyplacení finančního daru ve výši 10 000 Kč pro Bohumila Haraštu a 10 000 Kč pro Karla 

Kremláčka za mimořádný přístup a činnosti při zhodnocení historického majetku obce – Škoda 

125 Hasičský speciál – Andula (zodpovídá starosta); 

9. smlouvu o poskytnutí finančního daru panu Karlu Kremláčkovi ve výši 10 000 Kč za mimořádný 

přístup a činnosti při zhodnocení historického majetku obce – Škoda 125 Hasičský speciál – 

Andula (zodpovídá starosta); 

10. smlouvu o poskytnutí finančního daru panu Bohumilu Haraštovi ve výši 10 000 Kč za mimořádný 

přístup a činnosti při zhodnocení historického majetku obce – Škoda 125 Hasičský speciál – 

Andula (zodpovídá starosta); 

11. darovací smlouvu pro Základní uměleckou školu Židlochovice, příspěvkovou organizaci, ve výši 

10 tis. Kč za přínos v hudebním vzdělávání hrušovanských dětí a mládeže, na umělecké 

vzdělávání dětí a mládeže, především hudební, a na činnost základní umělecké školy prováděné na 

pracovištích v Židlochovicích, Blučině, Sokolnicích, Rajhradě a Moravanech u Brna (zodpovídá 

starosta); 

12. objednávku opravy havarijního stavu komunikací v Hrušovanech u Brna na ulicích Jiřího 

z Poděbrad, Jízdárenská, Sídliště, východní obchvat a u podjezdu ul. Komenského v ceně 

399 656,95 Kč vč. DPH u spol. ASFALTEROS s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta); 

13. objednávku návrhu trvalkových záhonů na hřbitově v ceně 8 500 Kč (neplátce DPH) od Ing. Pavly 

Libenské, DiS., IČO: 76342263 (zodpovídá I. místostarosta); 

14. objednávku 11 ks kolumbárních desek v celkové ceně 43 347 Kč vč. DPH u spol. Kamenictví 

Oškrdal s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta); 

15. smlouvu o nájmu bytu č. 3/698 s Ivetou Sedlákovou, nar. 5. 12. 1976, bytem Jízdárenská 698, 

Hrušovany u Brna, na dobu určitou 2 let od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024, za měsíční nájemné ve výši 

3 408 Kč, vč. inflační doložky (zodpovídá tajemník); 
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16. smlouvu o nájmu bytu č. 6/223 s Eliškou Suchánkovou, nar. 4. 6. 1944, bytem Vodní 223, 

Hrušovany u Brna, na dobu určitou 2 let od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024, za měsíční nájemné ve výši 

4 971 Kč, vč. inflační doložky (zodpovídá tajemník); 

17. smlouvu o nájmu bytu č. 18/231 s Tetyanou Tertishnou, nar. 26. 5. 1954, bytem Vodní 231, 

Hrušovany u Brna, na dobu určitou 2 let od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024, za měsíční nájemné ve výši 

1 578 Kč, vč. inflační doložky (zodpovídá tajemník); 

18. rozpočtové opatření č. 7/2022 (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 15/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 15/2022; 

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

4. návrh železničního jízdního řádu 2022/20223 pro období 11. 12. 2022 – 9. 12. 2023; 

5. informaci o reklamaci závady na dveřích Sokecu u dodavatele stavby; 

6. informaci o zániku funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov k termínu konce funkčního 

období; 

7. osvědčení o úspoře emisí od společnosti EKO-KOM, a.s. za rok 2021; 

8. oznámení ředitelky MŠ Hrušovany u Brna o výsledcích a průběhu zápisu k předškolnímu 

vzdělávání v Mateřské škole Hrušovany u Brna, č. j. HUB-1593/2022. 

 

Rada obce ukládá: 

1. I. místostarostovi připravit návrhy konkrétních smluv o provedení práce pro brigádníky u správy 

majetku obce do příštího jednání rady. 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna neschválit návrh na pořízení změny územního plánu dle 

žádosti č. j. HUB-1330/2022; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022. 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


