
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 2/2020, které se konalo 27. 1. 2020 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

 

2. program schůze Rady obce dne 27. 1. 2020; 

 

3. dohodu o ukončení nájmu bytu č. 3 na adrese Jízdárenská 698 ke dni 31. 1. 2020 (zodpovídá 

tajemník); 

 

4. smlouvu o nájmu bytu č. 15 na adrese Vodní 231 za 1977 Kč měsíčně od 1. 2. 2020 (zodpovídá 

tajemník); 

 

5. dohodu o provedení práce v jednotce sboru dobrovolných hasičů s p. Borisem Wagnerem 

(zodpovídá starosta); 

 

6. objednávku znaleckého posudku na objekt Bauerovy vily od Adolfa Loose u Ing. Miroslava 

Baláše v ceně 26.000 vč. DPH (zodpovídá starosta); 

 

7. objednávku znaleckého posudku na objekt Bauerovy vily od Adolfa Loose u Ing. Jiřího 

Ošlejška v ceně 9.000 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 1/2020; 

 

2. upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. svolání zasedání Zastupitelstva obce dne 17. 2. 2020; 

 

4. zpětvzetí žádosti o schválení veřejnosprávní smlouvy mezi obcí Hrušovany u Brna a Popovice 

o službě obecní policie; 

 

5. protokol o kontrole celkového vyúčtování veřejné sbírky pro Villu Martha; 

 

6. oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje o termínu přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2019: 16. a 17. března 2020; 

 

7. zápis č. 1/2020 Komise sociální a bytové; 

 

 

III. Rada obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi účast na prezentaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje ve 

čtvrtek 6. 2. 2020; 
 
2. tajemníkovi potvrdit Krajskému úřadu Jihomoravského kraje termín přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2019: 16. a 17. 3. 2020; 
 



 

IV. Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit program jednání ZO dne 17. 2. 2020; 

 

2. Zastupitelstvu obce schválit odměny neuvolněným zastupitelům obce, předsedům výborů a 

komisí dle předloženého návrhu; 

 

3. Zastupitelstvu obce schválit odměny předsedkyni Mediální komise dle předloženého návrhu; 

 

4. Zastupitelstvu obce schválit směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

VZMR/2020; 

 

5. Zastupitelstvu obce schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o evidenci trvale označených 

psů a jejich chovatelů; 

 

6. Zastupitelstvu obce schválit individuální dotaci pro FK 1932 Hrušovany u Brna. 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


