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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 2/2022, které se konalo 17. 1. 2022 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

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

2. program schůze Rady obce dne 17. ledna 2021; 

3. návrh starosty obce na vyplacení mimořádné odměny pro velitele JSDH, který plní dlouhodobě 

svěřené úkoly IZS JMK a řadu úkolů podle zákona o ochraně veřejného zdraví, majetku a 

života občanů ve výši 5000 Kč  (zodpovídá starosta); 

4. návrh starosty na vyplacení mimořádných odměn pro strážníky obecní policie Hrušovany u 

Brna za plnění požadavku vyššího pracovního úsilí a plnění dalších povinností v první linii 

pandemie covid-19 za období let 2020 a 2021 ve výši 5000 Kč pro každého strážníka, 

v souhrnné výši 15 000 Kč (zodpovídá starosta); 

5. nájemní smlouvu na obecní byt č. 15/231 na dobu určitou 2 roky do 31. 1. 2024 za měsíční 

nájemné ve výši 2 404 Kč, včetně inflační doložky (zodpovídá tajemník); 

6. nájemní smlouvu na obecní byt č. 19/231 na dobu určitou 2 roky do 31. 1. 2024 za měsíční 

nájemné v režimu sociálního bydlení ve výši 1 565 Kč, včetně inflační doložky (zodpovídá 

tajemník); 

7. nájemní smlouvu na obecní byt č. 15/231 na dobu určitou 2 roky do 31. 1. 2024 za měsíční 

nájemné ve výši 3 357 Kč, včetně inflační doložky (zodpovídá tajemník); 

8. žádost na Státní pozemkový úřad ČR o dělení pozemku č. 1656/144, k. ú. Hrušovany u Brna, a 

změnu kultury na ostatní komunikace (zodpovídá tajemník); 

9. smlouvu č. 9552794960 o sdružených službách dodávky plynu se společností E.ON Energie, 

a.s., pro obecní byt na č. p. 231 (zodpovídá tajemník). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

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

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 1/2022; 

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

4. osvědčení o přínosu pro životní prostředí pro obec Hrušovany u Brna za třídění použitých 

baterií od společnosti ECOBAT s.r.o.; 

5. oznámení obci Hrušovany u Brna o inspekční činnosti České školní inspekce v mateřské škole 

dne 18. 1. 2022; 

6. upravený platový výměr ředitelky MŠ. Důvodem vystavení platového výměru je změna 

platových tarifů; 
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7. upravený platový výměr ředitelky ZŠ. Důvodem vystavení platového výměru je změna 

platových tarifů; 

8. oznámení o vstupu do likvidace Asociace S.K.V. v likvidaci (IČ 44946333); 

9. roční zprávu o průzkumu PÚ Hrušovany u Brna II od spol. LB MINERALS, s.r.o.; 

10. návrh plánu investic a přípravu rozpočtu na rok 2022; 

11. zápis č. 2/2022 komise bytové a sociální ze dne 12. 1. 2022; 

12. návrh dohody T.J. Sokol Hrušovany u Brna o užívání objektu Sokec. Bude projednán na 

příštím jednání rady. 

 

Rada obce ukládá: 

1. II. místostarostovi předložit podklady pro rozhodnutí ve věci prodeje pozemku 1656/111, k. ú. 

Hrušovany u Brna; 

2. všem předsedům komisí rady vyhotovení a předložení spisové dokumentace o činnosti komisí 

rady obce za období 2018 – 2022, a to do 30. 6. 2022 ke kontrole Radě obce Hrušovany u Brna; 

3. tajemníkovi a příslušným referentům ve smyslu předloženého metodického materiálu přípravu 

podkladů pro řešení problematiky vymáhání místních poplatků a udělených pokut; 

4. tajemníkovi potvrdit zájem o odkup pozemku p. č. 552, k. ú. Hrušovany u Brna, a vyžádat si 

další podklady od Správy železnic, státní organizace, včetně podkladů k pozemku 553/2, k. ú. 

Hrušovany u Brna. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


