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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 6/2023, které se konalo 6. 3. 2023 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

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

2. program schůze Rady obce dne 6. 3. 2023; 

3. smlouvu o poskytnutí příspěvku na provozování služby SENIOR TAXI s Městem 
Židlochovice; 

4. objednávku 15 ks kolumbárních desek u Kamenictví Zdeněk Oškrdal v ceně 53 415 Kč vč. 
DPH; 

5. objednávku brány na zahradu Loosovy vily u firmy David Kirš (IČO: 60393726) za cenu 
48 642 Kč vč. DPH; 

6. smlouvu o krátkodobé výpůjčce Sokecu pro spol. Mišlenka, z.s., na nacvičování kulturního 
programu na Babské hody; 

7. nájemní smlouvu s , na obecní byt č. 1/698 na dobu 
určitou 2 roky do 31. 3. 2025 za měsíční nájemné 2 853 Kč s inflační doložkou; 

8. nájemní smlouvu s  na obecní byt č. 4/231 na dobu 
určitou 2 roky do 31. 3. 2025 za měsíční nájemné 6 181 Kč s inflační doložkou; 

9. nájemní smlouvu s paní  na obecní byt č. 2/57 na dobu 

určitou 2 roky do 31. 3. 2025 za měsíční nájemné 3 317 Kč s inflační doložkou; 

10. nájemní smlouvu s  na obecní byt č. 1/57 na dobu 
určitou 2 roky do 31. 3. 2025 za měsíční nájemné 4 450 Kč s inflační doložkou; 

11. pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění úrazu JSDH č. 11395083 u 
Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., za roční pojistné 11 320 Kč. 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení Rady obce č. 5/2023; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 5/2023; 

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

4. odpověď obce na žádost spol. BARONELA INDUSTRY, s.r.o., o provedení výmazu 
předkupního práva obce na pozemcích ve vlastnictví této společnosti; 

5. informaci starosty o jednání s pozemkovým úřadem ohledně převodu či směny pozemků;  
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6. dopis hejtmana ve věci obnovy Loosovy vily z Národního plánu obnovy (č. j. JMK 
31059/2023); 

7. podání žádosti na EG.D, a.s., o vyjádření k záměru optimalizace otopného systému na 
sportovní hale na Jízdárenské ulici; 

8. rozhodnutí MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OZPSU/24620/2022-3 – společné povolení ke stavbě 
propojení vodovodu ul. Zahradní a ul. Žižkova; 

9. veřejnou vyhlášku (č. j. MZi-OD/3603/2023-2 KR) o uzavírce silnice U Výzkumu – Ledce 

v termínu 20. 3. – 2. 4. 2023. 

 

Rada obce rozhodla: 
 

1. o alokaci finančních prostředků ve výši 225 tis. Kč dle smlouvy o spolupráci s panem 

Robertem Olmou na příslušný paragraf obce § 2321 v rozpočtu obce na rok 2023 a roky 
následující a doporučuje zastupitelstvu obce schválit toto opatření v rozpočtu 2023. 

 

 

 

Rada obce doporučuje: 
1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit vyřazení majetku obce v ceně 251 202 Kč dle 

žádosti ředitelky ZŠ č. j. ZSH 143/2023; 

2. Zastupitelstvu obce zamítnout prodej pozemků parc. č. 1852/39, 1853/51, k. ú. Hrušovany u 
Brna. 

 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. komisi pro zájmové činnosti, kulturu a sport navrhnout definici prioritních akcí a jejich formu 
podpory. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Pavel Kadlec, starosta obce 


