Rekapitulace usnesení č. 3/2019
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 6. 5. 2019
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

Bc. Ladislav Najman
Lukáš Zekl

Zapisovatelka:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení č.2/2019/ZO ze dne 18. 3. 2019;
2. Upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 3. jednání ZO, dne 6. května
2019;
3. Rozpočtové opatření č. 2/2019;
4. Rozpočtové opatření č. 3/2019;
5. Závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018
dobrovolného svazku obcí Region Židlochovicko;
6. Závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2018
dobrovolného svazku obcí VaK Židlochovicko;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
Program svého 3. jednání, dne 6. května 2019, dle písemného návrhu č. 3/3;
Stáhnutí bodu č. 16 z předloženého programu;
Zprávu starosty, dle písemného materiálu – příloha č. 1 – Plán kontrol obce 2018;
Rozpočtové opatření č. 4/2019;
Zprávu o výsledku kontroly PO Mateřská škola za rok 2018 – Hrušovany u Brna;
Zprávu o výsledku kontroly PO Základní škola za rok 2018 – Hrušovany u Brna;
Zprávu finančního výboru s doporučením schválit níže uvedené body, které budou
projednány samostatně
1/ Inventarizaci majetku obce Hrušovany u Brna k 31. 12. 2018
2/ Účetní závěrku obce Hrušovany u Brna za rok 2018
3/ Závěrečný účet obce Hrušovany u Brna za rok 2018, včetně zprávy o výsledku
hospodaření obce za rok 2018
4/ Smlouvu č. 418 174 15-61 – pojištění majetku obce;
8. Změnu odpisových plánů, dle bodu 2/3, včetně celkového plánu odpisů 2019;
9. Inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2018;
10. Roční účetní závěrku obce za rok 2018, včetně doprovodných příloh;
11. Závěrečný účet obce za rok 2018, zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2018
včetně hospodářského výsledku za rok 2018;
12. Z důvodu veřejného zájmu, členství obce Hrušovany u Brna v DSO – cyklistická
stezka Brno – Vídeň a pověřuje starostu obce k podání žádosti o toto členství;
13. Roční členský příspěvek pro DSO cyklistická stezka Brno – Vídeň, jako členská
obec, na rok 2019 ve výši 4,- Kč/občan/kalendářní rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14. P. Vladimíra Lazara, I. místostarostu obce, jako zástupce obce v DSO – cyklistická
stezka Brno Vídeň na období 2019 - 2022 a pověřuje ho zastupováním, včetně
pravomoci sjednávání výše členských příspěvků, které následně předloží
zastupitelstvu k odsouhlasení;
15. Vícepráce na akci Přístavba základní školy, Masarykova 167, Hrušovany u Brna, dle
výše uvedené rekapitulace ZL č. 2 složeného ze změnových listů 6-15, včetně
rekapitulace a položkových rozpočtů ve výši 779.530,- Kč/bez DPH a ke dni 29. 4.
2019;
16. Dodatek č. 2 SOD na akci, Přístavba základní školy, Masarykova č. p. 167 –
Hrušovany u Brna, mezi obcí Hrušovany u Brna a dodavatelem BUILDSTEEL s.r.o.,
se sídlem Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, IČO: 27694321, s celkovou
aktualizovanou nabídkovou cenou 22.907.915,32 Kč, bez DPH a pověřuje starostu
podpisem dodatku smlouvy;
17. Vyřazení majetku obce v celkové hodnotě 773.572 Kč dle písemného návrhu č. 1SMO-Z-2019, za vyřazení zodpovídá 1. místostarosta;
18. Pojišťovací smlouvu č. 418 174 15 - 61 s Českou pojišťovnou, pojištění majetku obce
2019 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
19. Smlouvu č.: 1030048560/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v pozemku KN 2045/2 k. ú. Hrušovany u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s.
s doplatkem 3.000 Kč bez DPH;
20. Smlouvu č.: 1030041700/002 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v pozemku KN 468 k. ú. Hrušovany u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s
s doplatkem 3.000 Kč bez DPH;
21. Smlouvu č.: 1020002170/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v pozemku KN 2033/3 k. ú. Hrušovany u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s.
s doplatkem 3.900 Kč bez DPH;
22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o přeložce distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. č.
13010183;
23. Dodatek č. 1 dohody o společném školském obvodu Základní školy, Masarykova č. p.
167, Hrušovany u Brna, mezi obcí Hrušovany u Brna a obcí Sobotovice a pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1;
24. Dodatek č. 6 smlouvy o nájmu pozemků, ze dne 7. 12. 2010, pro DSO VaK
Židlochovicko ve výši : 1 341 984,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
dodatku;

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Za ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne
6. května 2019 - Bc. Ladislava Najmana;
2. Za ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne
6. května 2019 - Lukáše Zekla;

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. Zápis č. 2/2019/ZO – bez předložených námitek;

V. Zastupitelstvo obce ruší:
1. Dnem 6. 5. 2019, po dohodě s Českou pojišťovnou, dosavadní pojišťovací smlouvu,
majetku obce Hrušovany u Brna, č. 486 595 03 – 16;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

