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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 1N/2022, které se konalo 24. října 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Markéta Karbanová; 

2. program schůze rady obce dne 24. října 2022; 

3. změnový list č. 2 „Hrušovany – Propojení ulice Stávání“, vč. víceprací ve výši 43 967,04 Kč vč. 
DPH (zodpovídá starosta); 

4. dodatek č. 1 SOD č. L008-039 na akci „Hrušovany – Propojení ulice Stávání“, který zahrnuje 
vícepráce ve výši 158 316,65 Kč vč. DPH a prodloužení termínu do 30. 11. 2022 (zodpovídá 
starosta); 

5. zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky „Přestavba Mateřské školy, Havlíčkova v 

Hrušovanech u Brna – projektová dokumentace“ (zodpovídá starosta); 

6. smlouvu o dílo „Přestavba Mateřské školy, Havlíčkova v Hrušovanech u Brna – projektová 

dokumentace“ se spol. caraa.cz s.r.o. v celkové ceně 2 780 000 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

7. smlouvu o zřízení věcného břemene č. HuB-10001/2022 se spol. Nej.cz s.r.o. za jednorázovou 
úplatu ve výši 46 297 Kč bez DPH v lokalitě Stávání (zodpovídá starosta); 

8. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330049941/001-MDP se spol. EG.D, a.s., na 

pozemcích 406/2 a 408/2, k. ú. Hrušovany u Brna, za jednorázovou úplatu ve výši 7 000 Kč bez 

DPH (zodpovídá starosta); 

9. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330049941/003-MDP se spol. EG.D, a.s., na 

pozemcích 406/2 a 408/2, k. ú. Hrušovany u Brna, za jednorázovou úplatu ve výši 11 000 Kč bez 

DPH (zodpovídá starosta); 

10. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330049941/004-MDP se spol. EG.D, a.s., na 

pozemcích 1879/22, 406/3, 408/3, 410/3, 412/11, k. ú. Hrušovany u Brna, za jednorázovou úplatu 

ve výši 4 000 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

11. návrh na odpis a vyřazení majetku MŠ dle návrhu č. 4-MŠ-R-2022 v celkové hodnotě 79 897,16 

Kč (zodpovídá I. místostarostka a správa majetku); 
12. objednávku 1 ks bezdrátového rozhlasu do lokality Stávání od společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o., 

v ceně 31 141,77 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarostka); 

13. smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 3100317355 se spol. innogy Energie, s.r.o. 

na obecní byt č. 2/669, vč. plné moci k provedení právních jednání souvisejících se změnou 
dodavatele (zodpovídá starosta); 

14. mimořádný příspěvek pro Základní školu T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, 

příspěvkovou organizaci, ve výši 301 998 Kč na pořízení nového konvektomatu do školní 
kuchyně (zodpovídá starosta); 

15. přerušení provozu školní jídelny a školní družiny ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna ve dnech 

ředitelského volna a školních prázdnin (zodpovídá starosta); 

16. instalaci projektoru a plátna v restauraci Sokec v souladu s předloženou žádostí (zodpovídá I. 

místostarostka); 

17. dohodu o provedení práce na zimní údržbě s  
 (zodpovídá I. místostarostka); 

18. rozpočtové opatření č. 13/2022 (zodpovídá starosta); 

19. plnou moc pro KVB advokátní kancelář s.r.o. k zastupování obce ve věci uplatnění předkupního 
práva k pozemkům v areálu bývalého cukrovaru (zodpovídá starosta); 
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20. variantu vytápění sportovní haly na Jízdárenské ulici jako kombinaci tepelného čerpadla a 
plynového kotle dle nabídky společnosti AZ Klima a. s. (zodpovídá II. místostarosta); 

21. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/102/2022 na realizaci stavby veřejného osvětlení v ulici 

Stávání se společností ENORM a.s., kterým se prodlužuje termín dokončení do 30. 11. 2022 

(zodpovídá starosta); 

22. dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku s paní Nikolou Bělíkovou, 
bytem Pouzdřany, Hlavní 99, ke 31. 10. 2022 (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 24/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 24/2022; 

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

4. poděkování organizátorů Dne architektury za zapojení Loosovy vily do této akce; 

5. výroční zprávu o činnosti základní školy ve školním roce 2021/2022; 

6. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hrušovany u Brna za rok 2022 – bez zjištěných 
chyb a nedostatků; 

7. rezignaci tajemníka na svoji funkci ze dne 20. 10. 2022 (č. j. HUB-2881/2022); 

8. sdělení Státního pozemkového úřadu ČR k žádosti o možnostech převodu pozemku 1656/141 (č. j. 

HUB-2782/2022); 

9. aktualizaci č. 2 Plánu dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2022 až 2026; 

10. povinnost vybraných veřejných funkcionářů vyplnit výstupní a vstupní prohlášení ke střetu zájmů; 

11. reakci na oznámení záměru BARONELA INDUSTRY s.r.o. prodat pozemky v areálu bývalého 
cukrovaru. 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vyřadit majetek MŠ v hodnotě 61 764,20 Kč dle návrhu 
ředitelky MŠ č. 4-MŠ-Z-2022; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna zamítnout žádost o odprodej části pozemku 1726/146, k. ú. 
Hrušovany u Brna. 

 

Rada obce ukládá: 

1. starostovi vypsat výběrové řízení na pozici tajemníka obecního úřadu. 

 

Rada obce rozhodla: 

1. že vybraným dodavatelem veřejné zakázky je účastník zadávacího řízení caraa.cz s. r. o., se sídlem 

Korunní 1384/59, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 28429214 (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce pověřuje: 

1. starostu a 1. místostarostku výkonem funkce oddávajících, schvaluje jejich účast na slavnostních 
obřadech (vítání občánků, setkání jubilantů, přijetí prvňáčků, přijetí nejlepších žáků místních 
škol), účast na slavnostních akcích u příležitosti významných událostí státu a obce Hrušovany u 

Brna a stanovuje, že jsou tito členové Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna při slavnostních 
obřadech oprávněni užívat závěsný odznak; 
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2. Miroslava Rožnovského k zastupování obce ve věci dokončení stavebních prací investiční akce 
„Propojení ulice Stávání“. 

 

Pavel Kadlec, starosta obce 


