Rekapitulace usnesení č. 5/2019
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 19. 8. 2019
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

Ing. arch. Dušan Knoflíček
Vladimír Lazar

Zapisovatelka:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení č.4/2019/ZO ze dne 10. června 2019;
2. Upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 5. jednání ZO, dne 19. srpna
2019;
3. Rozpočtové opatření č. 6/2019;
4. Rozpočtové opatření č. 7/2019;
5. Rozpočtové opatření č. 8/2019;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program svého 5. jednání, dne 19. srpna 2019, dle písemného návrhu č. 3/5;
2. Zprávu finančního výboru;
3. Aktualizovaný rozpočtový výhled obce na období 2019 - 2023, dle písemné přílohy
č. 1, která je nedílnou součástí důvodové zprávy 8/5 a zápisu zastupitelstva obce ze
dne 19. srpna 2019;
4. Přijetí úvěru pro obec Hrušovany u Brna, dle předložených nabídek, ve výši 60 mil.
Kč a splatností 15 let do roku 2036 s fixací úrokových sazeb 10 let s upozorněním, že
po skončení 10leté fixace je nutné vytvoření dodatku č. 1 úvěrové smlouvy. Náklady
na pořízení úvěru jsou ve výši 5.563.917,76,- Kč;
5. Úvěrovou smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a Česká spořitelna, a.s. na poskytnutí
úvěru ve výši 60 mil. Kč, splatností 15 let, fixací úrokových sazeb na 10 let
s upozorněním, že po skončení 10leté fixace musí dojít k sepsání dodatku č. 1
úvěrové smlouvy a provedena fixace úroků na dalších 5 let.
Náklady na zajištění financování investiční akce veřejného zájmu SOKEC –
společensko kulturní centrum jsou ve výši 5.563.917,76,-Kč;
6. Smlouvu o dílo na akci, SOKEC společensko kulturní centrum – Hrušovany u Brna,
mezi obcí Hrušovany u Brna a dodavatelem Navláčil, s.r.o. Zlín IČO 25301144: ,
s celkovou nabídkovou cenou: 58.900.000,- Kč, bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy;
7. Smlouvu č. BP-19/040 o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku 531/20
v k. ú. Hrušovany u Brna od ČR ÚZSVM v hodnotě 3 198,-Kč a pověřuje starostu
jejím podpisem;
8. Smlouvu č. BP-19/065 o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku 533/3 v
k. ú. Hrušovany u Brna od ČR ÚZSVM v hodnotě 1 252,-Kč a pověřuje starostu jejím
podpisem;

9. Smlouvu č. 1030049704/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v pozemcích KN 879/1, 1852/2, 1864/9, 1864/5 a 1864/8 v k. ú. Hrušovany u Brna se
společností E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 43.750 Kč bez DPH;
10. Smlouvu č. 1030045117/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
v pozemcích KN 150/5, 149/1, 596 v k. ú. Hrušovany u Brna se společností E.ON
Distribuce, a.s. s doplatkem 10.600 Kč bez DPH;
11. Smlouvu č. 16010-052611 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v pozemku
KN 2033/3 v k. ú. Hrušovany u Brna se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. s doplatkem 100 Kč bez DPH za běžný metr;
12. Smlouvu o prodeji pozemku 1656/130, k. ú. Hrušovany u Brna za cenu 17.200 Kč se
společností TYMET real estate s.r.o. a pověřuje starostu jejím podpisem;
13. Přijetí daru v hodnotě 300.000 Kč jako příspěvek na vybudování dětského hřiště
v ulici Pod Střediskem a darovací smlouvu se společností TYMET real estate, s.r.o.;
14. Smlouvu o prodeji pozemku 947/2, k. ú. Hrušovany u Brna za cenu 47.000 Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem;
15. Smlouvu o koupi pozemků 244/116 a 307/16 v k. ú. Hrušovany u Brna za cenu
25.120 Kč a pověřuje starostu jejím podpisem;
16. Smlouvu o prodeji pozemku 2045/4, k. ú. Hrušovany u Brna za cenu 13.280 Kč a
pověřuje starostu jejím podpisem;
17. Vyřazení majetku MŠ dle písemného návrhu ředitelky MŠ v celkové hodnotě
70.547,26 Kč (elektrická pánev, inv. č. 6 a návrh č. 1-MŠ-Z-2019);
18. Vyřazení majetku obce dle písemného návrhu 2-SMO-Z-2019 v celkové hodnotě
188.546,20 Kč;
19. Navrženou síť sociálních služeb ORP/JMK a jejich spolufinancování pro rok 2020 se
zařazením do skupin A, C dle přiložené tabulky v příloze důvodové zprávy.“ (tabulka
v příloze č. 1)
20. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900089772_1/VB v pozemku KN 1726/146
k. ú. Hrušovany u Brna se společností GasNet, s.r.o. s doplatkem 3.000 Kč bez DPH;

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Za ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne
19. srpna 2019 – pana Ing. arch. Dušana Knoflíčka;
2. Za ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne
19. srpna 2019 – pana Vladimíra Lazara;

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. Zápis č. 4/2019/ZO – bez předložených námitek;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

