
Rekapitulace usnesení č. 4/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 26. 7. 2021 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: p. Bc. Lubomír Šimovec 

     p. Marie Rožnovská 

  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. kontrolu plnění usnesení č. 3/2021/ZO ze dne 31. května 2021; 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 4. jednání ZO/2021, dne 26. 

července 2021; 

3. předložené rozpočtové opatření č. 5/2021; 

4. předložené rozpočtové opatření č. 6/2021; 

5. předložené rozpočtové opatření č. 7/2021; 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. program svého 4. jednání, dne 26. července 2021, dle písemného návrhu – svolání ZO 

č. 4/2021; 

 

2. vyřazení majetku obce, dle písemného soupisu č. j. 1 – SMO – Z/2021. Celková 

hodnota vyřazeného majetku činí: 29 314,- Kč. Vyřazení zajistí I. místostarosta a 

účetní obce; 

 

3. kupní smlouvu s Hanou Černohorskou a Ivanem Černohorským na odkup pozemku p. 

č. 382/4, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 12 m² za cenu 7 800 Kč; 

 

4. poskytnutí daru a darovací smlouvu; 

 

5. darovací smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a HZS/JMK, kde obec, jako dárce, 

poskytuje dar v hodnotě 32 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy; 

 

6. směrnici č. 01/2021 o nakládání s obecními byty dnem 26. července 2021; 

 

III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 26. července 

2021 – pana Bc. Lubomíra Šimovce; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 26. července 

2021 – paní Marii Rožnovskou; 

IV. Zastupitelstvo obce neověřuje: 

 



1. zápis č. 3/2021/ZO, ze dne 31. května 2021 a ukládá tajemníkovi obce zajistit ověření 

zápisu v co nejkratším termínu; 

 

 

V. Zastupitelstvo obce uděluje: 

  
1.  výjimku z dotačního programu obce pro místní spolky TJ Jiskra Hrušovany u Brna a 

FK 1932 Hrušovany u Brna, z důvodu opožděného podání žádostí vůči termínu, k 30. 

4. 2021 a s tím, že jejich žádosti mohou být posouzeny a dotační tituly projednány; 
 
 

VI. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
 

1.  na návrh pana Petra Pěkného, nar. dne 28. 9. 1972, bytem v ul. Ulička 831/1 v Brně 

Kohoutovicích v souladu s § 6 odst.5 písm a) a § 55a odst. 1 zákona č. 183/12006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) o 

pořízení změny územního plánu Hrušovany u Brna. Změna územního plánu bude 

pořizována zkráceným způsobem. Obsahem změny ÚP bude změna využití na 

pozemcích parcel. č. 1320/429, 1405, 1404, 1403/2, 1402, 1406, 1401/1, 1401/2. 

1400 a 1399 v k. ú Hrušovany u Brna, a to: Změnou funkční plochy NV - plochy 

zemědělské – vinice a ovocné sady, a to na novou funkční plochu SS – plochy 

smíšené - vinné sklepy a rekreace. 

Protože je pořízení této změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou 

navrhovatele, obec podmiňuje její pořízení úplnou úhradou nákladů uvedených v § 

55a odst. 2 písm. f) navrhovatelem. 

 

 

VII. Zastupitelstvo obce projednalo: 

 
1.  a současně rozhodlo o pořízení změny Územního plánu Hrušovany u Brna, jejímž 

obsahem bude změna využití na pozemcích parcel. č. 466 v k. ú Hrušovany u Brna, a 

to: Změnou funkční plochy DM – plochy dopravní infrastruktury – místní, a to na 

funkční plochu SV – plochy smíšené obytné - venkovské.   

Tato změna bude provedena, a bude-li to možné i projednávána, současně se změnou 

na návrh pana Petra Pěkného, nar. dne 28. 9. 1972, bytem v ul. Ulička 831/1 v Brně - 

Kohoutovicích – obojí jako změna č. II ÚP Hrušovany u Brna. 

 
 

VIII. Zastupitelstvo obce určilo: 

 
1. jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem změny územního plánu tak, 

jak je to uloženo stavebním zákonem pana Ing. arch. Dušana Knoflíčka. 

 

 

                                                                                          Miroslav Rožnovský, starosta obce 


