
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 12/2020, které se konalo 8. 6. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marii Rožnovskou; 

 

2. program schůze Rady obce dne 8. 6. 2020; 

3. objednávku na zajištění provozu Profilu zadavatele na portálu Vhodné uveřejnění na období 

2020/2021 od společnosti QCM, s.r.o. v ceně 12.100 Kč vč. DPH (zodpovídá tajemník); 

4. smlouvu se společností E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene č. HO-

014330059113/001 na se pozemku obce č. p. 2045/2 v k. ú. Hrušovany u Brna s doplatkem 

3.000 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

5. smlouvu se společností E.ON Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene č. HO-

014330060262/001 na se pozemcích obce č. p. 3, 151, 152, 153, 174 v k. ú. Hrušovany u Brna 

s doplatkem 3.000 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

6. smlouvu se společností E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene č. HO-

014330060254/001 na se pozemcích obce č. p. 149/1, 150/5, 596 v k. ú. Hrušovany u Brna 

s doplatkem 5.600 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

7. smlouvu se společností E.ON Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene č. HO-

014330060261/001 na se pozemku obce č. p. 152, 153, 157, 531/25, 534/4, 535/7, 537/1, 566 

v k. ú. Hrušovany u Brna s doplatkem 3.000 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

8. dodatek č. 2 s firmou FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 45809712, se sídlem Ďáblická 791/89, 

182 00 Praha 8 – Ďáblice, kterým se prodlužuje platnost smlouvy na svoz odpadů z 6. 6. 2016. 

Platnost smlouvy se prodlužuje na dobu určitou, a to do maximální výše plnění odpovídající 

30 % předpokládané hodnoty původní veřejné zakázky, max. však do 6. 6. 2022 (zodpovídá 

starosta); 

9. dodatek č. 2 smlouvy o nájmu pozemků 1838/11, 1845/11, 1837/11 a 1837/10, k. ú. Hrušovany 

u Brna (zodpovídá starosta); 

10. darovací smlouvu č. 1/2020/TÚ ve výši 5.000 Kč za přínos pro obec: za umožnění realizace a 

provozování terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

11. darovací smlouvu č. 2/2020/TÚ ve výši 5.000 Kč za přínos pro obec: za umožnění realizace a 

provozování terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

12. darovací smlouvu č. 3/2020/TÚ ve výši 5.000 Kč za přínos pro obec: za umožnění realizace a 

provozování terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

13. darovací smlouvu č. 4/2020/TÚ ve výši 5.000 Kč za přínos pro obec: za umožnění realizace a 

provozování terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

14. darovací smlouvu č. 5/2020/TÚ ve výši 5.000 Kč za přínos pro obec: za umožnění realizace a 

provozování terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 



15. darovací smlouvu č. 6/2020/TÚ ve výši 5.000 Kč za přínos pro obec: za umožnění realizace a 

provozování terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

16. darovací smlouvu č. 7/2020/TÚ ve výši 5.000 Kč za přínos pro obec: za umožnění realizace a 

provozování terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

17. darovací smlouvu č. 8/2020/TÚ ve výši 5.000 Kč za přínos pro obec: za umožnění realizace a 

provozování terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

18. zařazení rozšíření přístřešku pro historické hasičské vozidlo do plánu investic na rok 2021 

(zodpovídá starosta); 

19. darovací smlouvu pro p. Mgr. Pavlu Horákovou, psycholožku nominovanou Českou školní 

inspekcí, za účast v konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitelky Mateřské školy Hrušovany u Brna ve výši 5.000 Kč (zodpovídá starosta); 

20. dohodu o provedení práce s Petrou Ondráčkovou – letní brigáda (zodpovídá I. místostarosta); 

21. dohodu o provedení práce s Michalem Veisem – letní brigáda (zodpovídá I. místostarosta); 

22. dohodu o provedení práce s Rudolfem Kessnerem – letní brigáda (zodpovídá I. místostarosta);  

23. dohodu o provedení práce s Annou Kessnerovou – letní brigáda (zodpovídá I. místostarosta); 

24. dohodu o provedení práce s Martinem Antošem – letní brigáda (zodpovídá I. místostarosta); 

25. darovací smlouvu se Sborem Jednoty bratrské v Ivančicích na dar ve výši 10.000 Kč 

(zodpovídá starosta); 

26. služební cestu vozem Fiat Ducato (9B5 8198) ve dnech 17. nebo 18. 6. do Dolních Louček 

z důvodu výkonu veřejného opatrovnictví (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 11/2020; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 11/2020 bez námitek; 

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

4. informaci o studni na pozemku 702/1, k. ú. Hrušovany u Brna; 

5. zápis z 1. jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 

ředitelky Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace; 

6. oznámení č. j. OZPSU/2121/2018-33 o veřejném projednání změny č. 4 Územního plánu 

Židlochovice; 

7. upozornění na povinnost veřejných funkcionářů podat oznámení o střetu zájmů v Centrálním 

registru oznámení do 30. 6.; 

8. informaci o výsledku schůzky s báňským úřadem a spol. České štěrkopísky spol. s r.o.; 



9. oznámení o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Hrušovany u Brna ve dnech 29. 6. a 30. 6. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. I. místostarostovi zajistit revizi vedení elektřiny pro studnu na pozemku 702/1, k. ú. Hrušovany 

u Brna; 

2. předsedkyni Komise sociální a bytové projednat převod nájmu obecního bytu č. 6 na č. p. 223; 

3. tajemníkovi odpovědět na žádost o pronájem pozemku a zajistit předmětné pozemky k 

pronájmu; 

4. tajemníkovi připravit vzory smluv pro zřízení služebností v pozemku obce. 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce vzít na vědomí závěrečný účet DSO Region Židlochovicko za rok 2019. 

 

Rada obce pověřuje: 
 

1. starostu podpisem dodatku č. 2 na svoz komunálního odpadu se společností FCC Česká 

republika, s.r.o. 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


