
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 27/2019, které se konalo 30. 10. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

 

2. program schůze Rady obce dne 30. 10. 2019; 

 

3. plán a harmonogram inventarizace majetku obce 2019, vč. složení hlavní a dílčích 

inventarizačních komisí (zodpovídá I. místostarosta); 

 

4. výjezd Historického hasičského sdružení, z. s. s vozidlem Škoda 125 Andula dne 8. 12. 2019 

do Židlochovic (zodpovídá starosta); 

 

5. objednávku vánočního balíčku od společnosti BONA HELPO s.r.o. v ceně 1.000 Kč vč. DPH 

(zodpovídá starosta); 

 

6. objednávku na zpracování reportáže k prezentaci obce u společnosti TP Pohoda s.r.o., v ceně 

10.999 Kč bez DPH (zodpovídá II. místostarosta); 

 

7. změnu odpisového plánu od 1. 11. 2019 pro ZŠ Hrušovany u Brna v souvislosti s pořízením 

mycího stroje Kärcher v hodnotě 102.130,78 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

8. darovací smlouvu mezi obcí a spol. BUILDSTEEL s.r.o. v hodnotě 69.000 Kč jako příspěvek 

na vybudování dětského hřiště v lokalitě Pod Střediskem (zodpovídá starosta); 

 

9. kupní smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a spol. GasNet, s.r.o. na odkup plynovodní 

přípojky k objektu bývalé sokolovny (Masarykova 19) v hodnotě 330 Kč (zodpovídá starosta); 

 

10. smlouvu o zajištění zimní údržby v areálu spol. ALUMISTR SE za cenu 700 Kč za hodinu 

(cena bez DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

 

11. smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků mezi obcí Hrušovany u Brna a Statutárním 

městem Brnem – Městskou policií Brno ve výši 337 Kč za osobu a den (zodpovídá starosta); 

 

12. smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny se společností IN ENERGIE Prodej s.r.o., IČO: 

05082013, na dobu 2 let (zodpovídá starosta); 

 

13. plnou moc k právním úkonům a činnostem v souvislosti se změnou dodavatele elektrické 

energie pro společnost IN ENERGIE Prodej s.r.o. (zodpovídá starosta); 

 

14. dodatek č. 1 SOD č. 1009/011/2019 – modernizace bytů I. NP č. p. 231 – byt č. 1 a 2, vč. 

změnových listů č. 1, 2, 3 a položkových rozpočtů, s navýšením ceny o 125.302,23 Kč vč. DPH 

(zodpovídá starosta); 

 

15. objednávku opravy couvacího systému UNC u spol. AGROTEC servis s.r.o. v ceně 19.953,31 

Kč (zodpovídá I. místostarosta); 

 

16. objednávku havarijní opravu keramické dlažby v restauraci fotbalového stadionu a opravy 

vstupního schodiště od dodavatele p. Miroslava Vintrlíka, IČO: 75738368 v ceně 116.698 Kč 

vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 



 

17. záměr směny pozemků obce Hrušovany u Brna č. p. 744/22, 1476/9, 744/23, 744/24 a 744/25 v 

k. ú. Vojkovice (zodpovídá tajemník); 

 

18. darovací smlouvu pro Český střelecký svaz – Sportovně střelecký klub Miroslav, IČO 

67011381, ve výši 8.400 Kč (zodpovídá starosta) 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůzí rady a zastupitelstva obce 

 

2. upozornění na nahlášení případného střetu zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. rozhodnutí MŠMT o zápisu do školského rejstříku; 

 

4. souhlas Krajského úřadu JMK s uzavírkou komunikace III/41619 dne 23. 11. 2019; 

 

5. podklad pro změnu smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod z objektu sokolovny; 

 

6. komplexní vyjádření MěÚ Židlochovice ke stavbě „Rybářská chata Hrušovany – objekt D.2.3 

dešťová kanalizace“; 

 

7. závazné stanovisko MěÚ Židlochovice ke stavbě „Rybářská chata Hrušovany – objekt D.2.3 

dešťová kanalizace“; 

 

8. oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení řízení o povolení odběru podzemních vod ke stavbě 

kopané studny KS 1 v k. ú. Hrušovany u Brna, parc. č. 84; 

 

III. Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o provedení výsadby č. j. HUB-1978/2019 (zodpovídá I. místostarosta); 
 

IV. Rada obce doporučuje: 
 

1. ZO schválit odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce, za činnost 

v roce 2019; 

 

2. ZO schválit směnu pozemků 744/22, 1476/9, 744/23, 744/24 a 744/25, k. ú. Vojkovice a poz. p. 

č. 5017, k. ú. Hrušovany u Brna mezi obcí Hrušovany u Brna a obcí Vojkovice; 

 

3. ZO schválit zařazení částky 10.000 Kč na podporu akce nadačního fondu Na kole dětem do 

rozpočtu obce roku 2020; 

 

4. schválit kupní smlouvu na pozemek 314/2 k. ú. Hrušovany u Brna za cenu 16.800 Kč; 

 

5. ZO schválit smlouvu o zřízení VB č. 9900072925_1/VB se společností GasNet v ceně 3.000 

Kč bez DPH. 

 
 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


