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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 3N/2022, které se konalo 21. listopadu 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze rady obce dne 21. listopadu 2022; 

3. dodatek č. 1 k příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP ze 

dne 21. 7. 2022 se spol. Domia s.r.o., kterým se prodlužuje doba předpokládané doby provádění 

díla o 1 měsíc a navyšuje cena o 19 762,93 Kč vč. DPH na celkových 79 053 Kč vč. DPH 

(zodpovídá starosta); 

4. návrh dopravního značení a vedení objízdné trasy pro realizaci projektu „Oprava povrchu – 

III/41619 Hrušovany u Brna – Ledce“ po dobu 28. 11. – 12. 12. 2022 dle žádosti spol. GEFAB 

CS, spol. s r. o. ze dne 9. 11. 2022 (zodpovídá starosta); 

5. změnový list č. 3 investiční akce „Hrušovany u Brna – propojení ulice Stávání“ s méněpracemi ve 

výši 53 036,41 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

6. dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. L008-039 „Hrušovany u Brna – propojení ulice Stávání“ se spol. 

Svoboda a syn, s.r.o., kterým se snižuje cena o 53 036,41 Kč vč. DPH na výslednou částku 

2 764 598,55 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

7. objednávku ročního hostingu spisové služby KEO4 v datovém centru ALIS v ceně 8 700 Kč bez 

DPH u spol. ALIS, spol. s r.o. (zodpovídá I. místostarostka); 

8. smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků, kterou poskytne Statutární město Brno – Městská 

policie Brno v roce 2023 pro strážníka Petra Galocha v předpokládané ceně 856 Kč za kurz 

(zodpovídá starosta); 

9. servisní smlouvu se spol. TOPWET s.r.o. za účelem poskytování periodických prohlídek 

kotvícího zařízení TOPSAFE na zdravotním středisku (zodpovídá starosta); 

10. členství sociální pracovnice obce, paní Bronislavy Migotové, v Komisi pro plánování sociálních 

služeb Rady města Židlochovice (zodpovídá starosta); 

11. objednávku kontejneru na hřbitov od firmy MEVA-TEC s.r.o. v ceně 32 670 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarostka); 

12. uskutečnění kulturně společenské akce Vánoční jarmark na Sokecu jakožto akce, jejímž 

pořadatelem bude obec (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 2N/2022; 

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

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

4. zprávu právního zástupce obce, spol. KVB advokátní kancelář s.r.o., o nezbytnosti přípravy kupní 

smlouvy na pozemky v bývalém cukrovaru, zatížené předkupním právem ve prospěch obce; 

5. svolání zasedání zastupitelstva obce 2. 12. 2022 v 17 hod. na Sokecu; 

6. veřejnou vyhlášku MěÚ Židlochovice – opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy 

provozu: „Ul. Stávání, Hrušovany u Brna“ (č. j. MZi-OD/16201/2022-6 KR); 
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7. cenovou nabídku na zpracování revize architektonické studie „Přestavba MŠ Havlíčkova“ od spol. 

caraa.cz s.r.o. v hodnotě 108 900 Kč vč. DPH; 

8. dopis předsedy FK 1932 Hrušovany u Brna o situaci ve spolku 

 

Rada obce zamítá: 

1. žádost Spolku zdravotně postižených o slevu z nájmu sportovního areálu (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vzít na vědomí závěrečný účet DSO Cyklostezka Brno – 

Vídeň za rok 2021; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat rozpočtové opatření č. 14 a kupní smlouvu na 

pozemky v areálu firmy BARONELA INDUSTRY s.r.o. 

 

 

Pavel Kadlec, starosta obce 


