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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 8/2022, které se konalo 4. 4. 2022 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze rady obce dne 4. dubna 2021; 

3. dodatek smlouvy č.: 1-279749933794_0 ke smlouvě č.: 1-3951245328_0 se společností Vodafone 
Czech Republic a.s. s minimální měsíční částkou plnění ve výši 3 600 Kč bez DPH (zodpovídá 
starosta); 

4. dodatek pojistné smlouvy č. 725013866 na pojištění povinného ručení vozu Dacia Duster 8B8 
6610 u spol. Allianz pojišťovna, a.s., za roční pojistné ve výši 9 108 Kč (zodpovídá starosta); 

5. dodatek pojistné smlouvy č. 725013872 na pojištění povinného ručení vozu Dacia Duster 8B8 
6609 u spol. Allianz pojišťovna, a.s., za roční pojistné ve výši 12 701 Kč (zodpovídá starosta); 

6. použití vozidla DA FIAT a DA VW Transporter pro účely činnosti Sboru dobrovolných hasičů 
Hrušovany u Brna dle písemného rozpisu v předložené žádosti ze dne 14. 3. 2022 a na základě 
souhlasu velitele JSDH (zodpovídá starosta); 

7. smlouvu o výpůjčce bytu č. 13/223 , 

, na dobu 3 měsíců od 1. 4. do 30. 6. 2022 (zodpovídá starosta); 

8. smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na obecním bytě č. 13/223 se spol. 

Nej.cz s.r.o (zodpovídá starosta); 

9. rozpočtové opatření č. 3/2022 (zodpovídá starosta); 

10. prodloužení termínu pro podávání nabídek na výběrové řízení na nájemce restaurace Sokec do 20. 

4. 2022, 10:00 (zodpovídá I. místostarosta); 

11. smlouvu č. 0203253494 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se spol. ČEZ Prodej, 
a.s., za cenu 4149 Kč bez DPH za MWh pro odběrné místo Masarykova 17 (obecní úřad) 

(zodpovídá starosta); 

12. smlouvu č. 0203253577 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se spol. ČEZ Prodej, 
a.s., za cenu 4149 Kč bez DPH za MWh pro odběrné místo Vodní 223 (zodpovídá starosta); 

13. smlouvu č. 0203253662 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se spol. ČEZ Prodej, 
a.s., za cenu 4149 Kč bez DPH za MWh pro odběrné místo Vodní 223 (zodpovídá starosta); 

14. smlouvu č. 0203253542 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se spol. ČEZ Prodej, 
a.s., za cenu 4119 Kč bez DPH za MWh pro odběrné místo Masarykova 57 (obecní dům) 
(zodpovídá starosta); 

15. smlouvu č. 0203253549 o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN se spol. ČEZ Prodej, 
a.s., za cenu 4149 Kč bez DPH za MWh pro odběrné místo Nádražní 195 (zdravotní středisko) 
(zodpovídá starosta); 
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16. smlouvu č. 0203253326 o sdružených službách dodávky plynu pro maloodběr do 630 MWh se 

spol. ČEZ Prodej, a.s., za cenu 1549 Kč bez DPH za MWh pro odběrné místo Masarykova 680 

(hasička) (zodpovídá starosta); 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 6/2022 a 7/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 6/2022 a 7/2022; 

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

4. veřejnou vyhlášku o oznámení o zahájení řízení o změně č. 2 Územního plánu obce Hrušovany u 

Brna, č. j. HUB-899/2022; 

5. předložil žádost firmy Navláčil stavební firma s.r.o. o součinnost při prohlídce Sokecu soutěžní 
porotou v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje; 

6. vyjádření k požadavku na zpracování projektové dokumentace „zastřešení 
tribuny fotbalového hřiště Hrušovany u Brna“. Nedoporučuje realizaci akce ze statických důvodů; 

7. dopis ministra školství ČR ohledně situace ve vzdělávání ukrajinských uprchlíků (HUB-

861/2022); 

8. rozhodnutí o společném územním rozhodnutím a stavebním povolení k záměru na stavbu: 

Hrušovany u Brna, obytný soubor „Pod Střediskem“, infrastruktura 8 RD obj. SO 01 Komunikace 

a parkoviště, SO 07 Sadové úpravy, jakožto investici společnosti TYMET real estate s.r.o.; 

9. žádost náměstka ministra pro místní rozvoj ve věci ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny 

(č. j. JMK/48117/2022); 

10. dopis náměstka ministra školství ohledně zjišťování aktuálního stavu přijímání dětí/žáků 
z Ukrajiny ke vzdělávání, aktuálně volné kapacity ve školách, možnosti navýšení kapacit škol od 

září 2022 (č. j. HUB-912/2022); 

11. sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. j. MPO 31345/2022 o odložení žádosti obce o 

poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; 

12. dotaz obce na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; 

 

Rada obce pověřuje: 

1. II. místostarostu zajistit součinnost s  při zpracování jeho diplomové práce o 
Loosově vile;  

 

Rada obce ukládá: 

1. I. místostarostovi předložit na příštím jednání rady obce cenové nabídky na lavičky pro obec. 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


