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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 21/2022, které se konalo 15. srpna 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

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

2. program schůze rady obce dne 15. srpna 2022; 

3. nájemní smlouvu na pronájem pozemků 1838/12 a 1845/12, k. ú. Hrušovany u Brna s paní Ivetou 

Molčíkovou, nar. 14. 4. 1967, za cenu 164,7 Kč za rok (zodpovídá starosta); 

4. objednávku kaprů na zarybnění rybníku Vodárna u Rybářství Kolář, a.s., v ceně 31 500 Kč 

(zodpovídá I. místostarosta); 

5. objednávku umístění 12 kusů laviček v obci v ceně 35 000 Kč (vč. DPH) u spol. Svoboda a syn, 

s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta) 

6. objednávku opravy výtahu na Sokecu u spol. Schindler CZ, a.s., v ceně 15 000 Kč (zodpovídá I. 

místostarosta); 

7. objednávku a úhradu za zapůjčení krojů u Ing. Marie Vaňkové, IČO 64457982, v ceně 32 000 Kč 

(zodpovídá I. místostarosta); 

8. výzvu a realizaci veřejné zakázky pro výběr projektanta „Přestavba MŠ Hrušovany u Brna“ vč. 

zadávací dokumentace prostřednictví spol. ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. (zodpovídá 

starosta); 

9. příkazní smlouvu se spol. ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., na realizaci veřejné zakázky na 

výběr projektanta „Přestavba MŠ Havlíčkova, Hrušovany u Brna“ v ceně 60 000 Kč bez DPH 

(zodpovídá starosta); 

10. pověření pro Ing. arch. Dušana Knoflíčka jako kompetentní osoby pro otevření a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky na výběr projektanta „Přestavba MŠ Havlíčkova, Hrušovany u Brna“ ve 

spolupráci se spol. ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. (zodpovídá II. místostarosta); 

11. rozpočtové opatření č. 9/2022 (zodpovídá starosta); 

12. pořízení reprezentativních fotografií objektu Sokec od spol. caraa.cz s.r.o. v ceně 15 000 Kč vč. 

DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

13. prodejní cenu u 11 kusů nově pořízených kolumbárních desek ve výši 4 500 Kč vč. DPH za kus. 

(zodpovídá tajemník); 

14. prodejní cenu pohlednice obce ve výši 5 Kč vč. DPH za kus (zodpovídá tajemník). 

 

Rada obce bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 19/2022 a 20/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 19/2022 a 20/2022; 

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

4. opravné usnesení č. j. MPO 82514/2022 ve věci změny č. 2 územního plánu obce; 

5. sdělení MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OVS/16035/2022, že v naší obci jsou pro volby do obecního 

zastupitelstva zaregistrovány kandidátky 4 subjektů: TOP 09, KDU-ČSL, MLADÁ ZMĚNA a 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ; 

6. dopis hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK-115686/2022; 

7. komplexní vyjádření č. j. MZI-OZPSU 13636/2022/KG k podkladům projektu „Modernizace trati 

Brno – Přerov, 2. stavba Blažovice – Vyškov; 

8. zprávu o průměrné docházce dětí Mateřské školy Hrušovany u Brna. 



2 

 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2022; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit Pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a 

nebytových prostor ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna 2022; 

3. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit program jednání 29. 8. 2022. 

 

Rada obce ukládá: 

1. II. místostarostovi vyřídit licenční oprávnění na reprezentativní fotografie od spol. caraa.cz s.r.o.; 

2. I. místostarostovi zajištění publikace reprezentativních fotografií Sokecu od spol. caraa.cz s.r.o. na 

webu obce a předání kronikářce. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


