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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 1/2023, které se konalo 2. ledna 2023 

 

Rada obce schvaluje: 

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

2. program schůze rady obce dne 2. ledna 2023; 

3. objednávku na radonový posudek k projektu MŠ Havlíčkova u Ing. Roberta Kulíka v ceně 3 000 

Kč (neplátce DPH). (zodpovídá I. místostarostka); 

4. poptávku inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro projekt MŠ Havlíčkova 

(zodpovídá II. místostarosta); 

5. objednávku doplnění geodetických prací pro projekt MŠ Havlíčkova u Ing. Vladimíra Nohela, IČ: 

64317617 v předpokládané ceně 17 000 Kč (zodpovídá I. místostarostka); 

6. rámcovou smlouvu o právní pomoci se spol. Vašíček a partneři, s.r.o., v ceně 2000 Kč za hodinu a 

maximální ceně do 400 tis. Kč ročně (zodpovídá starosta); 

7. smlouvu č.: HO-001030072837/001-ELIG o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. 

EG.D, a.s., v pozemku obce parc. č. 352/1, k. ú. Hrušovany u Brna, za jednorázovou náhradu 

v celkové výši 2700 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

8. převod energií na fotbalovém stadionu z FK 1932 Hrušovany u Brna na Obec Hrušovany u Brna 

(zodpovídá starosta); 

9. plnou moc pro TOP 4 YOU, s.r.o., pro úkony spojené s převodem energií na fotbalovém stadionu 

z FK 1932 Hrušovany u Brna na Obec Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 

10. podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Loosovy vily mimo dotační 

program Jihomoravského kraje ve výši 2 mil. Kč (zodpovídá II. místostarosta); 

11. podání výzvy k odstranění černé stavby v ulici Sušilova (zodpovídá II. místostarosta); 

12. využití techniky obce v užívání JSDH pro potřeby SDH Hrušovany u Brna na rok 2023 dle žádosti 

ze dne 20. 12. 2022. Velitel JSDH s využitím souhlasí (zodpovídá starosta). 

 

 

 

Rada obce bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 4N/2022 a 5N/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 4N/2022 a 5/N2022; 

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

4. směrnici č. 1/2023 o dlouhodobém majetku s nabytím účinnosti od 1. 1. 2023; 

5. směrnici č. 2/2023 o rezervách s nabytím účinnosti od 1. 1. 2023; 

6. smlouvu s Městem Židlochovice o poskytnutí příspěvku na Senior Taxi; 

7. koordinované stanovisko MěÚ Židlochovice k projektové dokumentaci pro společné povolení 

stavby „Hrušovany u Brna, ul. Žižkova, ul. Zahradní – propojení vodovodu vodovod Žižkova – 

Zahradní, č. j. MZi-OZPSU/21904/2022-2;  

8. stav přípravy plánu investic na rok 2023. 

 

 

  

 

Rada obce ukládá: 
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1. starostovi zajistit doplnění podkladů k žádosti o odepsání nedobytné pohledávky Mateřské školy 

Hrušovany u Brna vůči One Energy & One Mobile a.s.; 

2. správě majetku připravit smlouvy s dodavateli energií pro převod energií na fotbalovém stadionu 

z FK 1932 Hrušovany u Brna na Obec Hrušovany u Brna. 

 

 

Rada obce jmenuje: 

1. na návrh předsedy komise členy Komise životního prostředí: Ondřej Bočánek, Lenka Dvořáčková, 

Kamila Vajdová, Martina Vrbská;  

2. na návrh předsedkyně komise členy Mediální komise: Kryštof Knoflíček, Anna Vrbská, Petr 

Pospíšil, Helena Marková, Josef Valoušek, Roman Ivičič. 

 

Rada obce pověřuje: 

1. starostu k dalšímu jednání ohledně vybavení zubařské ordinace. 

 

 

 

Pavel Kadlec, starosta obce 


