
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 7/2020, které se konalo 23. 3. 2020 

 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

 

2. program schůze Rady obce dne 23. 3. 2020; 

 

3. jmenování Miroslava Rožnovského, Vladimíra Lazara, Dušana Knoflíčka, Pavla Kadlece, 

Jaromíra Komendy, Petra Galocha a Víta Veise členy povodňové komise a krizového štábu 

obce (zodpovídá I. místostarosta); 

 

4. poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Historické Hasičské Sdružení, z. s. ve výši 

20.000 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

5. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotaci pro Historické Hasičské Sdružení, z. s. 

ve výši 20.000 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

6. objednávku projektové dokumentace na ozelenění plochy sportovního areálu na Jízdárenské 

ulici od Ing. Evy Doleželové, IČO: 73286672 za 26.500 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. 

místostarosta); 

 

7. objednávku cyklostojanů od firmy Urbania, s.r.o. v ceně 43.352 Kč vč. DPH (zodpovídá I. 

místostarosta); 

 

8. objednávku na desinfekci objektů ZŠ Masarykova a budov MŠ Hrušovany u Brna u firmy 

F.A.D s.r.o. v předpokládané ceně 23.300 Kč (zodpovídá I. místostarosta); 

 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 5, 6/2020; 

 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 5/2020 a 6/2020 bez námitek; 

 

3. upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům; 

 

4. usnesení MěÚ Židlochovice MZI-OZPSU/5183/2020-3; 

 

5. dopis Ministerstva vnitra ČR č. j. MV-46702-1/ODK-2020; 

 

6. rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK 45930/2020; 

 

7. rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK 45661/2020; 

 

8. sdělení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. j. JMK 45940/2020; 

 

9. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019: bez chyb a nedostatků; 



 

10. usnesení Obvodního báňského úřadu č. j. SBS 44688/2019/OBÚ – 01/2 

 

11. nabídku společnosti Kaiser servis, spol. s r.o. na prodej desinfekce. 

 

 

III. Rada obce pověřuje: 
 

1. Ing. Mgr. Pavla Kadlece funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise. 
 

 

IV. Rada obce jmenuje: 
 

1. v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a v souladu s usnesením Rady obce č. 

31/4/2020 ze dne 24. 2. 2020 konkurzní komisi k provedení konkurzního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, 

příspěvková organizace, IČO: 750 232 29 ve složení: 

- Miroslav Rožnovský, člen určený zřizovatelem – předseda 

- Ing. arch. Dušan Knoflíček, člen určený zřizovatelem 

- Mgr. Bc. Růžena Jonášová, člen určený krajským úřadem 

- Mgr. Ivana Jarcová, člen určený Českou školní inspekcí, školní inspektor 

- Bc. Magda Kuchařová, člen určený Českou školní inspekcí 

- Mgr. Pavla Horáková, člen určený Českou školní inspekcí 

- Petra Dohnalová, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace. 
(zodpovídá tajemník). 

 

 

V. Rada obce odvolává: 
 

1. Mgr. Janu Hochmanovou z pracovního místa ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 

Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, p. o., IČO: 750 232 29, a to ke dni 31. 7. 2020. 

Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Hrušovany u 

Brna, okr. Brno-venkov, p. o., IČO: 750 232 29 je den 31. 7. 2020. Důvodem odvolání je 

vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Mateřská škola 

Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO: 750 232 29, podle 

ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zodpovídá 

tajemník). 

 

 

VI. Rada obce odkládá 
 

1. projednání objednávky na realizaci trvalkových záhonů v Hrušovanech u Brna na podzimní 

sezónu (zodpovídá I. místostarosta). 

 

Vladimír Lazar, I. místostarosta obce 


