
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 10/2019, které se konalo 8. 4. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

 

2. program schůze Rady obce dne 8. 4. 2019; 

 

3. plnou moc na zastupování obce ve věci prodloužení platnosti rozhodnutí pro terénní úpravy 

„Kelblovy jamy“ a provozního řádu; 

 

4. dodatek k pojistné smlouvě Autopojištění 2015 č. 725013870 mezi obcí Hrušovany u Brna a 

spol. Allianz pojišťovna, a.s. v ceně 10.450 Kč; 

 

5. dodatek k pojistné smlouvě Autopojištění 2015 č. 725013866 mezi obcí Hrušovany u Brna a 

spol. Allianz pojišťovna, a.s. v ceně 7.355 Kč; 

 

6. protokol o otevření obálek, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu 

„Nábytek a mobiliář pro přístavbu Základní školy Hrušovany u Brna“ zadávané v otevřené 

výzvě mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; 

 

7. smlouvy dílo dle VZMR „Nábytek a mobiliář pro přístavbu ZŠ Hrušovany u Brna“ mezi obcí 

Hrušovany u Brna a spol. KOVO, výrobní družstvo, IČ 00030325 a pověřuje starostu jejím 

podpisem; 

 

8. zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „SOKEC – Společensko 

kulturní centrum Hrušovany u Brna“ zpracovanou společností Faros projekt s.r.o.; 

 

9. provozní řád terénních úpravy v k. ú. Hrušovany u Brna v lokalitě „Kelblova jáma“ IČZ: 

CZB01195; 

 

10. výzvu k předložení nabídky na VZMR „TDI+BOZP - Sokec.- společensko kulturní centrum“; 

 

11. výzvu k podání nabídky VZMR „Oprava ulice Palackého“; 

 

12. zhotovení Územní studie – „Hrušovany u Brna – plochy jižně od rybníků“; 

 

13. smlouvu na zhotovení Územní studie – „Hrušovany u Brna – plochy jižně od rybníků“ s Ing. 

arch. Zbyňkem Pechem za cenu 169.400 Kč vč. DPH; 

 

14. vyřazení majetku dle písemného návrhu č. 1-SMO-R-2019 v celkové hodnotě 2.485,85 Kč; 

 

15. návrh přechodného dopravního značení k akci „Hrušovany u Brna, rozš. NN, TUBELL s.r.o.“; 

 

16. rozpočtové opatření č. 3/2019; 

 

17. plnou moc pro účely územního a stavebního řízení ve věci rybářské chaty; 

 

18. plnou moc pro účely vyřízení odstranění stavby rybářské chaty; 

 



19. objednávku revize smluv pro veřejné zakázky v ceně 8.000 Kč vč. DPH. 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. informaci o ověření zápisu č. 8/2019, 9/2019 bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení 

vyplývajících ze schůzí Rady obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. rozhodnutí o prodlužení doby platnosti rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas k provozování 

zařízení k využívání odpadů „Terénní úpravy v k. ú. Hrušovany u Brna – lokalitě „Kelblova 

jáma“; 

 

4. pozvánku na zasedání valné hromady DSO „Vodovody a kanalizace Židlochovicko“, dne 23. 4. 

2019; 

 

5. souhlas MěÚ Židlochovice s provedením ohlášené stavby „Hrušovany u Brna, rekonstrukce 

křižovatky Komenského – Hybešova“; 

 

6. nesouhlasné vyjádření MŠMT k žádosti obce Hrušovany u Brna o prodloužení termínu 

ukončení realizace akce s názvem „Přístavba základní školy Hrušovany u Brna, Masarykova č. 

p. 167“; 

 

7. zadání územní studie „Hrušovany u Brna – plochy jižně od rybníků“; 

 

8. poskytnutí pojistného plnění z pojištění odpovědnosti pro obec Hrušovany u Brna ve výši 1227 

Kč; 

 

9. pozvánku na veřejnou prezentaci záměru kabelizace ulice Havlíčkovy dne 17. 4. 2019; 

 

10. zápis Komise životního prostředí a územního plánování ze dne 1. 4. 2019; 

 

11. záměr výsadby ovocných dřevin na mezi podél cesty do pískovny; 

 

12. že se Komise ŽP a Územního plánování začaly zabývat plánem společných zařízení jako 

podkladu pro komplexní pozemkové úpravy; 

 

13. žádost spol. TYMET real estate s.r.o. o pořízení Územní studie pro lokalitu US 4 dle označení 

v územním plánu Hrušovany u Brna; 

 

14. žádost spolku Táborníci z.s. o výpůjčku místnosti v obecním domě č. p. 57 

 

III. Rada obce rozhoduje: 
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky s názvem „Nábytek a mobiliář pro 

přístavbu ZŠ Hrušovany u Brna“ dodavateli KOVO, výrobní družstvo, IČ 00030325, 

s celkovou nabídkovou cenou bez DPH: 1.034.213 Kč; 

 

2. o ukončení ukládání neupravených stavebních odpadů na terénní úpravy v k. ú. Hrušovany u 

Brna v lokalitě „Kelblova jáma“. 

 



3. o stanovení poplatků za uložení odpadu na terénní úpravy v k. ú. Hrušovany u Brna v lokalitě 

„Kelblova jáma“: zemina (hlušina, jalová hornina) 120 Kč/t vč. DPH. Rada si vyhrazuje 

stanovení individuální ceny 

 

IV. Rada obce ukládá: 
 

1. p. Piliarovi, aby ve spolupráci se správou majetku a I. místostarostou, v dostatečném předstihu, 

nejpozději do března 2020, připravil do Rady obce návrh dalšího postupu, tj. buď nové 

otevřené řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo využití opčního práva a 

pokračování ve smluvním vztahu se stávajícím dodavatelem (za použití jednacího řízení bez 

uveřejnění); 

 

2. správě majetku a komise ŽP zpracovat rozpočet na nákup zálivkových pásů; 

 

3. II. místostarostovi naformulovat odpověď na žádost spol. TYMET real estate s.r.o. o pořízení 

Územní studie pro lokalitu US 4; 

 

4. tajemníkovi připravit smlouvu o zápůjčce místnosti v obecním domě č. p. 57, a připravit záměr; 

 

5. II. místostarostovi zajistit cenovou nabídku na projekt rekuperace tříd ZŠ minimálně od 2 firem 

 

V. Rada obce zamítá: 
 

1. žádost spol. KABEL PROJEKT ke stavbě rozšíření distribuční sítě E.ON pro možnost napojení 

nových RD na rozvody NN 

 

VI. Rada obce odkládá: 
 

1. projednání návrhu smlouvy č. GORDP005U7K1 mezi obcí a společností GORDIC spol. s r.o. 

na dodávku kopie programového produktu do doby zjištění nákladů. 

 

VII. Rada obce jmenuje: 
 

1. hodnotící komisi zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „SOKEC – 

Společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna“ ve složení Miroslav Rožnovský, Ing. arch. 

Dušan Knoflíček, Vladimír Lazar, Ing. Pavla Dratvová, Marie Rožnovská. 

 

VIII. Rada obce doporučuje 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku dle písemného návrh č. 1 SMO-Z-2019 

v hodnotě 773.572 Kč; 

 

2. zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 

 

3. zastupitelstvu obce schválit smlouvu č. 1030048560/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene mezi obcí Hrušovany u Brna a společností E.ON Distribuce, a.s. za náhradu 3000 Kč 

bez DPH. 

 

IX. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO 
 

1. II. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání s SPÚ); 



 

2. I. a II. místostarostovi prověření konkurence na trhu solárních lamp veřejného osvětlení; 

 

3. II. místostarostovi zahájit jednání ohledně projektu Jižní Morava – známá, neznámá a připravit 

prezentaci obce 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


