Rekapitulace usnesení č. 1/2018
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 19. 2. 2018
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

Bohumil Harašta
Ing. arch. Dušan Knoflíček

Zapisovatelka:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce Ing. Pavla Uminského, Ph.D.;
2. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce 11. 12. 2017;
3. Prohlášení členů zastupitelstva obce, že nikdo nemá osobní zájem (střet zájmu)
k projednávaným bodům programu;
4. Kontrolu ověření zápisu a námitek z minulého jednání zastupitelstva obce – zápis
ověřen bez námitek a připomínek;
5. Bezpečnostní zprávu obce od obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice za rok
2017;
6. Rozpočtové opatření č. 13/2017 ze dne 18. 12. 2017.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 1. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna v roce
2018: Bohumil Harašta a Ing. arch. Dušan Knoflíček;
2. Program jednání ZO 19. 2. 2018;
3. Volební komisi ve složení Ing. Petr Hýbler (jako předseda), Bc. Josef Cikán, Marie
Rožnovská, Bohumil Harašta, Petr Najman, Ing. arch. Dušan Knoflíček;
4. Zprávu předsedy finančního výboru obce Hrušovany u Brna o činnosti výboru za rok
2017;
5. Zprávu předsedy kontrolního výboru obce Hrušovany u Brna o činnosti výboru za rok
2017;
6. Zprávu předsedy výboru pro bezpečnost obce Hrušovany u Brna o činnosti výboru za
rok 2017;
7. Pověření pro Radu obce na provádění rozpočtových opatření schváleného rozpočtu
obce Hrušovany u Brna na rok 2018;
8. Zprávu o plnění rozpočtu obce Hrušovany u Brna na rok 2017, včetně evidence
závazků a pohledávek;

9. Přesun akce Modernizace ul. Hřbitovní z investic obce do položky – opravy obce v
roce 2018 a demolici hospodářské budovy na p. č. 609/1 – Vodárna;
10. Investiční plán obce 2018, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2018 jako
podkladový materiál pro rozpočet obce 2018, který z těchto podkladů vychází a
pověřuje Radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2018, včetně
schválení potřebných smluvních ujednání SOD – pro potřeby realizace výše
uvedených akcí;
11. Důvodovou zprávu pro sestavení návrhu rozpočtu obce Hrušovany u Brna pro rok
2018;
12. Schodkový rozpočet obce Hrušovany u Brna na rok 2018 vč. závazných ukazatelů, s
celkovými příjmy ve výši 55.098.000 Kč, s celkovými výdaji ve výši 84.088.000 Kč a
schodkem ve výši 28.990.000 Kč. Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření
z minulých let;
13. Členský příspěvek pro DSO Svazek VaK Židlochovicko, jako členská obec, na rok
2018 ve výši 1.483.000 Kč;
14. Členský příspěvek pro DSO Region Židlochovicko, jako členská obec, na rok 2018
ve výši 55.936 Kč;
15. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP17/271 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem;
16. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP17/272 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem;
17. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP17/273 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem;
18. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP18/001 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem;
19. Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13010183 (E.ON) a pověřuje
starostu obce jejím podpisem;
20. Navrženou minimální síť sociálních služeb v ORP Židlochovice, včetně
nadregionální sítě JMK a samostatné podpory vybraných subjektů a garantuje
spoluúčast na financování sociálních služeb za občany obce Hrušovany u Brna, dle
navržené procentní spoluúčasti – odborné sociální poradenství 10 %, služby sociální
prevence 20 %, služby sociální péče 8 % a pečovatelská služba 20 % dle aktuálního
návrhu „Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok
2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“;
21. Smlouvu o spolufinancování navržené minimální sítě sociálních služeb v ORP
Židlochovice, včetně nadregionální sítě JMK mezi Městem Židlochovice a Obcí
Hrušovany u Brna na rok 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
22. Poskytnutí individuální dotace pro fotbalový klub FK 1932 Hrušovany u Brna na
zabezpečení provozu a údržby FS v roce 2018;
23. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro FK 1932 Hrušovany u
Brna v roce 2018 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

24. Smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a Svazkem DSO VaK Židlochovicko, o vstupu
na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu, oblasti lokality Stávání,
Hrušovany u Brna a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
25. Aktualizaci dotačního programu 2017 – 2022, včetně doprovodných pravidel pro
poskytování dotačního programu 2017 – 2022;
26. Pravidla pro poskytování dotací byla schválena a vyhlášena zastupitelstvem obce dne
19. 2. 2018 na jeho schůzi usnesením č. 1/2018/ZO.

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Do funkce I. místostarosty a člena rady obce p. Vladimíra Lazara;
2. Ing. Jiřího Homolu, Ph.D., Hrušovany u Brna do funkce přísedícího Okresního soudu
Brno – venkov.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

