
Obec Hrušovany u Brna      
Starosta obce Hrušovany u Brna 

 
Svolání zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 1/2023 

 
Na základě ustanovení § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, svolávám zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 
 
Místo konání: Sokec, Masarykova 919, Hrušovany u Brna 
Termín konání: pondělí 13. února 2023 v 18:00 
 
Program:  
1. Zahájení, seznámení s účastí, způsob svolání 
2. Volba ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 
3. Schválení programu jednání č. 1/2023 
4. Kontrola ověření zápisu a námitek č. 3N/2022, včetně kontroly plnění minulých usnesení  
5. Střet zájmu – upozornění 
6. Předložení rozpočtového opatření č. 16/2022 
7. Zpráva finančního výboru k návrhu plánu investic na rok 2023, návrh rozpočtu obce na rok 

2023 a pověření rady na provádění rozpočtových opatření v roce 2023 
8. Zpráva kontrolního výboru ke kontrole dotací obce 2022, k vnitřnímu plánu kontrol obce, 

k průběhu inventarizace obce k 31. 12. 2022. 
9. Pověření pro radu obce na provádění rozpočtových opatření v roce 2023 
10. Plnění plánu kontrol za rok 2022 
11. Schválení plánu investic na rok 2023 
12. Schválení rozpočtu obce na rok 2023 
13. Schválení individuální neinvestiční dotace pro FK 1932 Hrušovany u Brna a veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro FK 1932 Hrušovany u Brna 
14. Schválení členského příspěvku pro DSO Region Židlochovicko, DSO Svazek VAK 

Židlochovicko a DSO Cyklostezka Brno – Vídeň pro rok 2023 
15. Schválení dohody o vzdání se předkupního práva 
16. Projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 
17. Pravidla pro zřizování věcných břemen a služebností inženýrských sítí na pozemcích obce 

Hrušovany u Brna – aktualizace 
18. Strategický plán rozvoje obce – aktualizace pro roky 2022 – 2030 
19. Zpráva PČR o bezpečnostní situaci v roce 2022 
20. Diskuze 
21. Závěr     

 
 

Hrušovany u Brna, 2. 2. 2023              Pavel Kadlec, starosta obce v. r. 
 


