
Rekapitulace usnesení č. 1N/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 17. 10. 2022 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: p. Ing. Pavel Uminský, Ph.D. 
     p. Mgr. Kateřina Fraňková 

  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 

1. kontrolu plnění usnesení č. 4/2022/ZO ze dne 29. srpna 2022; 

 

2. předložené rozpočtové opatření č. 11/2022; 

 

3. předložené rozpočtové opatření č. 12/2022; 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
1. program svého 1. ustavujícího jednání č. 1N/2022, dne 17. října 2022 dle písemného 

návrhu – pozvánka svolání ZO č. 1N/2022; 

 

2. využití jednacího řádu zastupitelstva obce při volbě: starosty, I. místostarosty, II. 
místostarosty, členů rady obce, předsedů výborů a členů výborů, zástupců obce v DSO, 

včetně využitelnosti pro období 2022 – 2026; 

3. využití volebního řádu zastupitelstva obce při volbě: starosty, I. místostarosty, II. 
místostarosty, členů rady obce, předsedů výborů a členů výborů, zástupců obce v DSO, 

včetně využitelnosti pro období 2022 – 2026; 

 

4. tajnou volbu starosty, I. místostarosty, II. místostarosty a dvou členů rady obce; 

 

5. aby volba předsedů finančního a kontrolního výboru, členů finančního a kontrolního 
výboru, volba zástupců obce v DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko, DSO 

Region Židlochovicko a DSO Cyklostezka Brno – Vídeň proběhla aklamací;  
 

6. aby rada obce Hrušovany u Brna byla pětičlenná; 

7. odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, které jsou 
poskytovány v souladu s Nařízením vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev v platném znění, a to s platností od 1. 11. 2022 v 

následujících výších: neuvolněný místostarosta 12 540 Kč, radní 3 000 Kč, předseda 
výboru nebo komise 2 970 Kč, zastupitel (jen zastupitel) 1 070 Kč, příplatek za členství 
v komisi nebo výboru 200 Kč. Funkce se sčítají dle zákona: nejvýše za tři funkce. 
Odměna pro zastupitele Ing. Miroslava Sopouška bude 0 Kč jeho vlastní žádost; 
 

 



Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu č.1N/2022 o průběhu ustavujícího jednání ZO Hrušovany u 

Brna dne 17. října 2022 – pana Ing. Pavla Uminského, Ph.D.; 
2. za ověřovatele zápisu č.1N/2022 o průběhu ustavujícího jednání ZO Hrušovany u 

Brna dne 17. října 2022 – paní Mgr. Kateřinu Fraňkovou; 

3. členy volební komise pro volbu starosty, I. místostarosty, II. místostarosty, členů 
rady obce Hrušovany u Brna v tomto složení; 

4. předsedou volební komise ustavujícího zasedání, pro výše uvedené volby, pana Bc. 

Romana Ivičiče; 

5. v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, starostou obce 

pro období 2022–2026 p. Ing. Mgr. Pavla Kadlece; 

6. v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, 1. 

místostarostou obce pro období 2022 - 2026 p. Ing. Pavlu Dratvovou; 

7. v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, II. 

místostarostou obce pro období 2022 – 2026 p. Ing. arch. Dušana Knoflíčka; 

8. členy rady obce Ing. Markétu Karbanovou a Ing. Jana Šnajnara;  

9. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. 

Ing. Jana Šnajnara předsedou finančního výboru na období 2022 – 2026; 

 

10. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. 

Miroslava Rožnovského předsedou kontrolního výboru na období 2022 – 2026; 

11. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za 

člena finančního výboru Ing. Pavla Uminského, Ph.D.; 

12. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za 

člena finančního výboru Bc. Veroniku Vymazalovou; 

13. v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za člena 
kontrolního výboru Bc. Jiřího Vlčka; 

14. v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, za člena 
kontrolního výboru p. Marii Rožnovskou; 

15. v souladu s § 84 odst. 2 písm. f zákona 128/2000 Sb., o obcích, zástupce obce 

v DSO Svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko pro volební období 2022 – 

2026 Ing. Mgr. Pavla Kadlece; 

16. v souladu s § 84 odst. 2 písm. f zákona 128/2000 Sb., o obcích, zástupce obce 

v DSO Region Židlochovicko pro volební období 2022 – 2026 Ing. Mgr. Pavla 

Kadlece; 

 

17. v souladu s § 84 odst. 2 písm. f zákona 128/2000 Sb., o obcích, zástupce obce 

v DSO Cyklostezka Brno - Vídeň pro volební období 2022 – 2026 Ing. Pavlu 

Dratvovou; 

 

 



Zastupitelstvo obce ověřuje: 

 
1. zápis č.4/2022/ZO, za dne 29. srpna 2022 – bez předložených námitek; 

 

Zastupitelstvo obce určuje: 

  
1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/2000 Sb., o obcích, že pro 

výkon funkce starosty a 1. místostarosty budou členové zastupitelstva ve volebním  
období 2022 – 2026 dlouhodobě uvolnění.; 

 

2. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/2000 Sb., o obcích, že pro 

výkon funkce 2. místostarosty bude člen zastupitelstva ve volebním období 2022 – 

2026 dlouhodobě neuvolněn; 

 

3. počet místostarostů v počtu dva na volební období 2022 – 2026; 

 

4. v souladu s § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, výbory 
zastupitelstva obce budou tříčlenné; 

 

        

 Zastupitelstvo obce zřizuje: 

 
1. v souladu s § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, finanční 

výbor zastupitelstva obce;  
   

2. v souladu s § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, kontrolní 
výbor zastupitelstva obce; 
 

 

 Zastupitelstvo obce rozhodlo:  
 

1. o vzdání se předkupního práva zapsaného dle smlouvy o předkupním právu V14 
3580/1998 (ve sbírce listin Z-2300368/1998-734) na pozemky p. č. 1656/23 a 
1656/24, k. ú. Hrušovany u Brna, ve vlastnictví , 

, neboť podmínky stanovené ve smlouvě o prodeji pozemků 
z roku 1998 byly splněny; 

 

2.  v souladu s § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, přistoupit na nabídku společnosti 
BARONELA INDUSTRY s.r.o., IČ: 06563732, sídlem Sedlákova 518/39, Stránice, 
602 00 Brno, na koupi pozemků v k. ú. Hrušovany u Brna, p. č. 572/19 o výměře 930 

m2, p. č. 573/2 o výměře 25 m2 (jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č. ev.), p. č. 
574/2 o výměře 13 m2, a části pozemků p. č. 572/12, p. č. 572/14 a p. č. 572/15, 

označených geometrickým plánem pro rozdělení pozemků č. 4035-30/2022 ověřeným 
oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Milanem Pernicou, jako pozemky p. č. 

572/43 o výměře 520 m2, p. č. 572/42 o výměře 79 m2 a p. č. 572/44 o výměře 196 

m2, na které má v souladu s územním plánem předkupní právo, a to za kupní cenu ve 

výši ceny v místě a čase obvyklé či ceny zjištěné; za předpokladu, že s touto koupí 



vydá společnost Waldviertler Sparkasse Bank AG, id.č.FN 36924 a, Sparkassenplatz 

3, 3910, Zwettl, Rakousko, písemný souhlas;  
 

 

  Zastupitelstvo obce pověřuje: 
 

1. starostu k jednání se společností BARONELA INDUSTRY s.r.o., IČ: 06563732, 
sídlem Sedlákova 518/39, Stránice, 602 00 Brno, vedoucímu k zajištění písemného 
souhlasu společnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG, id.č.FN 36924 a, 
Sparkassenplatz 3, 3910, Zwettl, Rakousko, s koupí pozemků a k přípravě kupní 
smlouvy dle bodu 1/;  
 

 

 

 

 


