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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 7/2023, které se konalo 20. 3. 2023 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze rady obce dne 20. 3. 2023; 

3. akci Velikonoční dílna pořádanou Komisí pro zájmové činnosti, kulturu a sport, včetně nákladů 
ve výši max. 10 000 Kč; 

4. objednávku celoobličejových masek a helem pro členy JSDH dle cenové nabídky 209/2023 a 

224/2023 od firmy Dräger Safety, s.r.o. v celkové hodnotě 77 516,20 Kč vč. DPH (zodpovídá I. 
místostarostka); 

5. objednávku modernizace zabezpečení obecních budov (MŠ Sídliště, sběrný dvůr, služebna 

obecní policie) u spol. Elektro Náležinský s.r.o. v celkové hodnotě 169 005,60 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarostka); 

6. objednávku jednostupňové dokumentace k projektu tepelného čerpadla na sportovní hale na 
Jízdárenské ul. na rozsah silnoproud a měření a regulace v ceně 36 300 Kč vč. DPH od firmy 

Ateliér JA-MAR, s.r.o. (zodpovídá I. místostarostka); 

7. plnou moc k zastupování ve věcech týkajících se změny dodavatele elektřiny pro obecní byt č. 
15/223 pro p. Pavla Hodce (zodpovídá starosta); 

8. nájemní smlouvu na části pozemků 351/2 a 351/27 k. ú. Hrušovany u Brna o celkové výměře 75 
m² do 31. 7. 2023 za cenu 137 Kč s panem  
Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 

9. darovací smlouvu pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., na finanční dar ve výši 
5 000 Kč (zodpovídá starosta); 

10. darovací smlouvu pro Spolek zdravotně postižených Židlochovicko, z.s., na finanční dar ve výši 
5 000 Kč (zodpovídá starosta); 

11. darovací smlouvu pro organizaci Linka bezpečí, z.s., ve výši 10 000 Kč (zodpovídá starosta); 

12. bezúplatnou smlouvu o zajištění odborné praxe se Střední odbornou školou MORAVA o.p.s., 

Řehořova 1165/5, 61800 Brno (zodpovídá tajemnice); 

13. plnou moc pro Ing. Markétu Karbanovou, nar. 30. 9. 1982, bytem Hrušovany u Brna, Žižkova 
624, k zastupování Obce Hrušovany u Brna na valné hromadě Honebního společenstva 
Hrušovany u Brna, IČ: 44947283 (zodpovídá starosta); 

14. rozpočtové opatření č. 2/2023; 

15. smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na fotbalový stadion se spol. eYello, k.s. 

(zodpovídá starosta); 



2 

 

16. smlouvu o sdružených službách dodávky plynu na fotbalový stadion se spol. eYello, k.s. 

(zodpovídá starosta); 

17. objednávku na pravidelný ořez stromů od Ing. Jiřího Zapadla, IČ 88276023 v celkové hodnotě 
61 770 Kč (není plátcem DPH) (zodpovídá I. místostarostka). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení Rady obce č. 6/2023; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 6/2023; 

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

4. nabídku technicko – konzultačních služeb v rámci výstavby fotovoltaických elektráren na 

objektech obce od spol. Helektros s.r.o. s hodinovou sazbou 650 Kč bez DPH;  

5. zápis Kontrolního výboru č. 2/2023 ze dne 6. 3. 2023; 

6. zápis č. 3/2023 z jednání Komise pro zájmové činnosti, kulturu a sport ze dne 13. 3. 2023;  

7. změnu podmínek pro provozování nouzových tlačítek. 

 

Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o finanční dar z rozpočtu obce pro spol. Zdravotní klaun, o.p.s. (zodpovídá starosta); 
2. žádost o finanční dar pro Divadelní spolek bratří Mrštíků Boleradice (zodpovídá starosta); 
3. žádost o finanční dar pro spolek KasProCats – kastrační program z.s (zodpovídá starosta). 
 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce projednat zápis Kontrolního výboru č. 2/2023 ze dne 6. 3. 2023 (zodpovídá 
starosta); 

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

3. Zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu pro Římskokatolickou farnost Židlochovice na 

účelový finanční dar ve výši 60 000 Kč na opravu kostelní fasády kostela Panny Marie 

Královny v Hrušovanech u Brna (zodpovídá starosta); 
4. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna zamítnout žádost o vypořádání spoluvlastnictví – parc. č. 

1908, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta); 
5. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2023 (zodpovídá 

starosta); 

6. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit zřízení funkce zástupce velitele JSDH obce 

Hrušovany u Brna a osoby určené k zajištění chemické a spojové služby a jmenovat do této 
funkce Ing. Romana Pospíšila (zodpovídá starosta). 
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Rada obce ukládá: 
 

1. starostovi připravit do příštího jednání rady návrh rámcové smlouvy na zajištění technicko – 

konzultačních služeb v rámci výstavby fotovoltaických elektráren na objektech obce se spol. 

Helektros, s.r.o., v souladu s předloženou nabídkou; 

2. starostovi zjistit aktuální informace o možnostech dotací na projekt pořízení tepelného čerpadla; 

3. tajemnici zjistit informace o členství obce v Honebním společenstvu Hrušovany u Brna, IČ: 
44947283; 

4. starostovi projednat a předložit možná úsporná opatření na provozu fotbalového stadionu, vč. 
zajištění podružného elektroměru pro prostor sportbaru. 

 

Rada obce revokuje: 

1. usnesení rady č. 24/4N/2022, kterým byla schválena darovací smlouva na finanční dar ve výši 
5 000 Kč pro Spolek zdravotně postižených Brněnska. 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Pavel Kadlec, starosta obce 


