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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 5/2023, které se konalo 20. 2. 2023 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Jan Šnajnar; 

2. program schůze Rady obce dne 20. 2. 2023; 

3. návrh dopravního značení a vedení objízdné trasy v souvislosti s akcí „III/41619 Hrušovany u 
Brna – Ledce, Brno – venkov“; 

4. smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700070658_1/VB se spol. GasNet, s.r.o., na pozemcích 
obce parc. č. 692/1 a 692/3, k. ú. Hrušovany u Brna, za jednorázovou úplatu ve výši 1892,44 

Kč vč. DPH; (zodpovídá starosta) 

5. akci Dětský karneval pořádanou Komisí pro zájmové činnosti, kulturu a sport, včetně nákladů 
ve výši max. 15 500 Kč vč. DPH a vstupného ve výši 50 Kč pro dospělé; (zodpovídá starosta) 

6. dodatek k objednávce o poskytování služeb komunikačního systému MUNIPOLIS ze dne 1. 1. 

2022 se spol. MUNIPOLIS s.r.o. v ceně 43 414,8 Kč vč. DPH na dobu jednoho roku do 29. 2. 

2024; (zodpovídá starosta) 

7. objednávku nákupu 6 ks nouzových tlačítek Senzoor Klik SOS, za částku 2.490 Kč a měsíční 
paušál 90 Kč za aktivní tlačítko; (zodpovídá I. místostarostka) 

8. uskutečnění jednotného zápisu do prvního ročníku základní školy i pro děti s dočasnou 
ochranou v termínu 23. 4. 2023;  

9. smlouvu o nájmu dopravního prostředku na zajištění zimní údržby se Zemědělským družstvem 

Hrušovany u Brna za cenu 750 Kč/hod. bez DPH; (zodpovídá starosta) 

10. smlouvu o nájmu obecního bytu 
Hrušovany u Brna na dobu určitou 2 roky do 28. 2. 2025 za cenu 6 518 Kč 

měsíčně s inflační doložkou; (zodpovídá starosta) 

11. smlouvu o kontrolní činnosti, na provedení kontroly účetnictví a hospodaření u příspěvkových 
organizací ZŠ a MŠ Hrušovany u Brna s Ing. Pavlem Uminským za 31 460 Kč vč. DPH; 

(zodpovídá starosta) 

12. záměr pronajmout pozemky obce p. č. 351/2 a 351/27 v k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 35 
m² a 351/27 v k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 40 m², v těsné blízkosti domu Sušilova 358; 

(zodpovídá tajemnice) 

13. návrh na odpis a vyřazení majetku MŠ dle opravného návrhu č. 4-MŠ-R-2022 v celkové výši 
79 357,16 Kč;  

14. příkazní smlouvu se Steska, Kavřík, advokátní kancelář, s.r.o., na organizaci zadávacího řízení 
výběr projektanta Kulturní centrum Adolfa Loose, za částku 96 800 Kč vč. DPH a hodinová 
sazba za další činnosti 2 420 Kč vč. DPH; (zodpovídá starosta) 
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15. objednávku u firmy Agerit s.r.o. na jeden osobní počítač HP ProBook, dva monitory a dokovací 
stanici za 37 978,27 Kč vč. DPH; (zodpovídá I. místostarostka) 

16. rozpočtové opatření č. 1/2023; (zodpovídá starosta) 

17. cenovou nabídku na havarijní opravu střechy Loosovy vily od firmy Střechy a stavby Kadlec, 
s.r.o., ve výši 67 820,50 Kč. vč. DPH; (zodpovídá starosta) 

18. objednávku celoroční údržby vybraných záhonů s firmou Jitka Sedláčková, IČ: 01712829, za 

57 740 Kč vč. DPH; (zodpovídá I. místostarostka) 

19. objednávku celoroční údržby vybraných záhonů s firmou Ing. Martin Dratva, IČ: 49759944, za 

celkovou cenu 91 698 Kč vč. DPH; (zodpovídá I. místostarostka) 

20. II. výzvu na odstranění černé stavby v ulici Sušilova; (zodpovídá II. místostarosta) 

21. podání žádosti do dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora adaptačních opatření na 
změnu klimatu v roce 2023, DT Následná péče o zeleň, s celkovým předpokládaným 
rozpočtem 86 000 Kč. (zodpovídá I. místostarostka) 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení Rady obce č. 3/2023 a 4/2023; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 3/2023 a 4/2023; 

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

4. žádost spol. BARONELA INDUSTRY s.r.o. o provedení výmazu předkupního práva obce na 

pozemcích ve vlastnictví této společnosti; 

5. informace ze schůzky mezi FK 1932, obcí a spol. Eurogreen; 

6. uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za 

ukládání komunálního odpadu pro období kalendářního roku 2023; 

7. zápis č. 1 a 2 z jednání Komise životního prostředí; 

8. zápis č. 1 z jednání Komise mediální; 

9. zápis č. 2 z Komise dopravní a pro územní rozvoj; 

10. zápis č. 2/2023 z jednání Komise pro zájmové činnosti, kulturu a sport; 

11. plnou moc pro JUDr. Milana Vašíčka, MBA, advokátní kancelář Vašíček a partneři s.r.o., pro 

zastupování obce při jednání ve věci řešení dobývacích prostor v katastru obce; (zodpovídá 
starosta) 

12. plnou moc pro Mgr. et Mgr. Michala Boušku, KVB advokátní kancelář s.r.o., pro zastupování 
obce při jednání ve věci předkupního práva k pozemkům společnosti BARONELA 

INDUSTRY s.r.o.; (zodpovídá starosta) 

13. zápis z 1. zasedání Komise sociální a bytové. 
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Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o finanční příspěvek pro Taneční studio Rapido, z.s. (zodpovídá starosta) 
 

 

 

Rada obce ruší: 
1. usnesení Rady obce Hrušovany u Brna č. 23/1N/2022. 

 
 

Rada obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi připravit podklady pro zadávací řízení výběr projektanta Kulturní centrum 
Adolfa Loose. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Pavel Kadlec, starosta obce 


