
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 1/2019, které se konalo 7. 1. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

 

2. program schůze Rady obce dne 7. 1. 2019; 

 

3. zápis č. 1/2019 Komise sociální a bytové, vč. doporučení Radě obce; 

 

4. krátkodobé užití pozemku 1852/2 v k. ú. Hrušovany u Brna pro účely zajištění kolotočů 

na tradiční hody (zodpovídá tajemník); 

 

5. záměr propachtování pozemků 2050/8, 2050/7 a částí pozemků 2050/5, 2050/1, 2050/6 

k. ú. Hrušovany u Brna o celkové výměře 783 m² (zodpovídá tajemník); 

 

6. Komisi životního prostředí připravit návrh výsadeb na pozemcích mezi Šatavou a 

Šejbou, vč. rozpočtu (zodpovídá Dratvová); 

 

7. objednávku aplikace CODEXIS Green v ceně 8.349 Kč vč. DPH od společnosti ATLAS 

consulting spol. s r.o. (zodpovídá tajemník); 

 

8. výpověď z nájmu bytu č. 1, č. p. 698 k 31. 1. 2019 (zodpovídá starosta); 

 

9. nájemní smlouvu na byt č. 1, č. p. 669 (sociální bydlení) od 1. 2. 2019 (zodpovídá 

starosta). 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. informaci o ověření zápisu bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení 

vyplývajících ze schůzí Rady obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. kontrolu plnění harmonogramu inventur majetku ke 31. 12. 2018; 

 

4. informaci o konání veřejného projednání územního plánu obce dne 2. 1. 2019; 

 

5. informaci o připravovaném plánu investic obce 2019; 

 

6. statistické údaje o obecní policii Hrušovany u Brna za rok 2018; 

 

7. informaci o přípravě rozpočtu obce na rok 2019. 

 

III. Rada obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi připravit text návrhu usnesení na jednání Zastupitelstva obce ohledně 

nového územního plánu obce; 

 

2. správě majetku zajistit převod odběrných míst energií na bytech č. p. 669 na nájemce; 

 



3. správě majetku zajistit ukončení staveništní přípojky na hřbitově a převod na klasické 

odběrné místo; 

 

4. II. místostarostovi připravit vyjádření obce ke stavbě dle žádosti č. j. HUB-011/2019 

(napojení elektřiny v rámci projektu Červené vrchy II). 

 

IV. Rada obce odkládá: 
 

1. žádost o projednání žádosti č. j. HUB-015/2019 (smlouva o smlouvě budoucí věcného 

břemene). 

 

V. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO 
 

1. II. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání 

s SPÚ); 

 

2. tajemníkovi – připravit udělení plné moci. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


