
Rekapitulace usnesení č. 3/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 20. 6. 2022 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021 

dobrovolného svazku obcí – Region Židlochovicko; 

2. předložené rozpočtové opatření č.4/2022; 

3. předložené rozpočtové opatření č.6/2022; 

4. předložené rozpočtové opatření č.7/2022; 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
1. přesun financí ze spolkových programových dotačních prostředků a schvaluje převod 

částky 140.000,- Kč z programového spolkového limitního rámce dotací, do položky 

individuální dotační rámec. Přesun je v rámci stejného paragrafu rozpočtu 2022; 

 

2. poskytnutí spolkové neinvestiční programové dotace, v souladu s důvodovou zprávou 

9/3/ZO pro spolek SDH Hrušovany u Brna ve výši 100.000,- Kč v souladu s dotačním 

programem obce; 

 

3. poskytnutí spolkové neinvestiční programové dotace, v souladu s důvodovou zprávou 

9/3/ZO pro spolek TJ Jiskra Hrušovany u Brna ve výši 42.000,- Kč v souladu 

s dotačním programem obce; 

 

4. poskytnutí spolkové neinvestiční programové dotace, v souladu s důvodovou zprávou 

9/3/ZO pro spolek TJ Sokol Hrušovany u Brna ve výši 100.000,- Kč v souladu 

s dotačním programem obce; 

 

5. poskytnutí spolkové neinvestiční programové dotace, v souladu s důvodovou zprávou 

9/3/ZO pro spolek Táborníci Hrušovany u Brna ve výši 110.000,- Kč v souladu 

s dotačním programem obce; 

 

6. poskytnutí spolkové neinvestiční programové dotace, v souladu s důvodovou zprávou 

9/3/ZO pro spolek MS Lípa Hrušovany u Brna ve výši 40.000,- Kč v souladu 

s dotačním programem obce; 

 

7. poskytnutí spolkové neinvestiční programové dotace, v souladu s důvodovou zprávou 

9/3/ZO pro spolek Mišlenka Hrušovany u Brna ve výši 52.000,- Kč v souladu 

s dotačním programem obce; 

 

8. poskytnutí spolkové neinvestiční programové dotace, v souladu s důvodovou zprávou 

9/3/ZO pro spolek HHS Hrušovany u Brna ve výši 16.000,- Kč v souladu s dotačním 

programem obce; 

 



9. poskytnutí neinvestiční individuální dotace, v souladu s důvodovou zprávou 9/3/ZO 

pro spolek FK 1932 Hrušovany u Brna ve výši 140.000,- Kč v souladu s dotačním 

programem obce; 

 

10. poskytnutí neinvestiční individuální dotace, v souladu s důvodovou zprávou 9/3/ZO 

pro spolek Vinaři Hrušovany u Brna ve výši 15.000,- Kč v souladu s dotačním 

programem obce; 

 

11. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2022 pro T.J. 

Sokol Hrušovany u Brna ve výši 100.000 Kč; 

 

12. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2022 pro 

spolek Táborníci z.s. ve výši 110.000 Kč; 

 

13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2022 pro 

spolek Mišlenka, z.s., ve výši 52.000 Kč; 

 

14. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2022 pro 

spolek Sbor dobrovolných hasičů ČMS Hrušovany u Brna ve výši 100.000 Kč; 

 

15. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2022 pro 

spolek Hasičské Historické Sdružení, z.s., ve výši 16.000 Kč; 

 

16. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2022 pro 

Myslivecký spolek Lípa Hrušovany u Brna ve výši 40.000 Kč; 

 

17. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2022 pro 

Tělovýchovnou jednotu Jiskra Hrušovany u Brna, z.s., ve výši 42.000 Kč; 

 

18. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2022 pro 

FK 1932 Hrušovany u Brna, z. s., ve výši 140.000 Kč; 

 

19. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2022 pro 

spolek Vinaři Hrušovany u Brna 2020, z.s., ve výši 15.000 Kč; 

20. obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky; 
 

21. obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejně 

přístupných místech; 

 

22. obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky; 

 

23. obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád; 

 

24. přímé zadání realizace zakázky Propojení ulice Stávání SO 410 – veřejné osvětlení – se 

společností ENORM, a.s. Medkova 6, 627 00 Brno s ohledem na výhodnost 

společného postupu při realizaci s EG.D, Nej.cz, Obec Hrušovany u Brna, na cenovou 

výhodnost a urychlení zpožděné realizace akce Propojení ulice Stávání v souladu 

s územním plánem obce; 

 



Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

  
1. v souladu se stanoviskem (tj. stanovisko dle § 46 odst. 3 stavebního zákona k návrhu 

změny ÚP pod č.j.: MZi-OZPSU/10722/2022-2 a spis. zn.: MZi-

OZPSU/10722/2022/Ka) k návrhu změny ÚP a rozhodlo zamítnout pořízení výše 

uvedené změny ÚP, a to 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; 

 

  

 Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 
1. radu obce uzavřením SOD se společností ENORM, a.s. Medkova 6, 627 00 Brno na 

realizaci Propojení ulice Stávání SO 410 – veřejné osvětlení za smluvní cenu 

378.480,- Kč bez DPH + 21% DPH = 457.960,80,- Kč;    

 

 

  Zastupitelstvo obce projednalo: 
 

1. návrh pana Bc. Petra Vencálka, zastoupeného na základě plné moci advokátkou Mgr. 

Barborou Klouda Jestřábovou, vykonávající advokacii jako společník společnosti 

Advokáti KJM legal, s.r.o., IČO 07094841 se sídlem Hlinky 57/142a, 603 00 Brno-

Pisárky, DS d4jhc36 (dále jen "navrhovatel"), který dne 09. 05. 2022 podal návrh na 

pořízení změny územního plánu Hrušovany u Brna (dále jen "změny") na pozemcích 

p.č. 572/3, 572/22 v k.ú. Hrušovany u Brna, kdy navrhuje změnu výškové regulace 

stanovit na 4 nadzemní podlaží vč. podkroví; 

 

 

 

 

 

 

 


