
Rekapitulace usnesení č. 1/2018 

z jednání ustavujícího zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 22. 10. 2018 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: Bc. Lubomír Šimovec 

                                                           Karin Blahofská 

                                                           

Zapisovatelka:    Hana Svobodová      

 

 

I. Zastupitelstvo obce ověřuje: 

 

1. Zápis č.6/2018/ZO– bez předložených námitek; 

 

 

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce č.6/2018/ZO ze dne 1. října 

2018; 

2. Upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na jednání ZO, dne 22. října 2018; 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2018 

4. Ověření osvědčení o získání mandátu člena ZO 

 

 

III. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. Program svého 1. ustavujícího jednání, dne 22. 10. 2018 v 18:00 hod.; 

2. Využití jednacího a volebního řádu zastupitelstva obce při volbě: starosty, I. 

místostarosty, II. místostarosty, členů rady obce, předsedů výborů a členů výborů, 

včetně využitelnosti pro období 2018 – 2022; 

3. Aby volby pro zřízení výborů pro období 2018 – 2022 a počtu členů výborů, byly 

provedeny aklamací; 

4. Aby volba předsedů výborů ZO pro období 2018 – 2022, včetně členů, byly 

provedeny aklamací; 

5. P. Miroslava Rožnovského starostu obce, jako zástupce obce v DSO Svazek VaK 

Židlochovicko na období 2018 – 2022 a pověřuje ho zastupováním, včetně pravomoci 



sjednávání výše členských příspěvků, které následně předloží zastupitelstvu 

k odsouhlasení; 

6. P. Miroslava Rožnovského starostu obce, jako zástupce obce v DSO Region 

Židlochovicko na období 2018 – 2022 a pověřuje ho zastupováním, včetně pravomoci 

sjednávání výše členských příspěvků, které následně předloží zastupitelstvu 

k odsouhlasení; 

7. Ukončení smlouvy o finančním příspěvku od obce Sobotovice k 30. 6. 2019 

 

 

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

 

1. Ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího jednání zastupitelstva obce Hrušovany u 

Brna, dne 22. října 2018: Bc. Lubomír Šimovec;  

2. Ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího jednání zastupitelstva obce Hrušovany u 

Brna, dne 22.října 2018: Karin Blahofská; 

3. Členy volební komise pro volbu starosty, I. místostarosty, II. místostarosty, členů rady 

obce: 

            1/ Marie Rožnovská                    za TOP 09 

            2/ Ing. arch. Dušan Knoflíček     za Mladou změnu 

            3/ Bc. Ladislav Najman               za KDU-ČSL a nestraníci 

            4/ Bc. Lubomír Šimovec             za Starosty a osobnosti pro Moravu 

4. Předsedou volební komise ustavujícího zasedání, pro výše uvedené volby, pana Ing. 

arch. Dušana Knoflíčka; 

5. V souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, starostou obce 

p. Miroslava Rožnovského; 

6. V souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, I. místostarostou 

obce p. Vladimíra Lazara; 

7. V souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona 128/2000 Sb., o obcích, II. místostarostou 

obce p. Ing. arch. Dušana Knoflíčka      

8. Za členy rady obce:  

a/ p. Marii Rožnovskou 

b/ p. Ing. Pavlu Dratvovou 

9. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Ing. Jana 

Šnajnara předsedou finančního výboru na období 2018 – 2022; 

10. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Bc.Lubomíra 

Šimovce předsedou kontrolního výboru na období 2018 – 2022; 

11. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Ing. 

Gediminase Masteiku za člena finančního výboru; 

12. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Ing. Markétu 

Karbanovou za člena finančního výboru; 



13. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Ing. Pavla 

Uminského, Ph.D. za člena kontrolního výboru; 

14. V souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, p. Janu 

Houserovou za člena kontrolního výboru; 

15. Členy školské rady, jako zástupce zřizovatele školy, ve složení Ing. arch. Dušan 

Knoflíček, Ing. Pavla Dratvová, p. Miroslava Šebelová, na období 2018 - 2022 

 

 

V. Zastupitelstvo obce určuje: 

 

1. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/2000 Sb., o obcích, že pro 

výkon funkce starosty a 1. místostarosty budou členové zastupitelstva ve volebním 

období 2018 – 2022 dlouhodobě uvolnění; 

2. V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona 128/2000 Sb., o obcích, že pro 

výkon funkce 2. místostarosty bude člen zastupitelstva ve volebním období 2018 – 

2022 dlouhodobě neuvolněn; 

3. Pro volební období 2018 – 2022 dva místostarosty obce; 

4. Aby rada obce Hrušovany u Brna byla 5ti členná; 

5. V souladu s § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění , že výbory 

zastupitelstva obce budou 3 členné 

5. Stanovení kompetencí při výkonu funkcí starosty, I. místostarosty a II. místostarosty, 

dle písemného návrhu, který je nedělitelnou přílohou důvodové zprávy a zápisu 

zastupitelstva obce Hrušovany u Brna; 

 

 

VI. Zastupitelstvo obce zřizuje: 

 

1. V souladu s § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, finanční 

výbor zastupitelstva obce 

2. V souladu s § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, kontrolní 

výbor zastupitelstva obce 

 

 

VII. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

 

1. V souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, a s nařízením 

vlády 318/2017 Sb., o výši odměn za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva  

s účinností 1. 11. 2018; 

 



 

 

VIII. Zastupitelstvo obce potvrdilo: 

 

1. Určení p. Ing. arch.Dušana Knoflíčka, jako určeného zastupitele, dle § 6 odst. 5 

písmeno g) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), 

který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení územního plánu obce 

Hrušovany u Brna tak, jak to ukládá stavební zákon;  

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


