
1 

 

Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 24/2020, které se konalo 23. 11. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze Rady obce dne 23. 11. 2020; 

3. zasílání zápisů z jednání Rady obce zastupitelům v elektronické podobě s upozorněním na 

závazek mlčenlivosti (zodpovídá tajemník); 

4. závazek k následné péči o vysazené dřeviny darované spol. Sázíme stromy, z. ú., v lokalitě za 

kynologickým klubem a na hrázi rybníka Šejba (zodpovídá I. místostarosta); 

5. smlouvu se spol. ALUMISTR SE o zajištění zimní údržby účelových komunikací v areálu 

firmy ALUMISTR SE za cenu 700 Kč/hod. bez DPH od 1. 12. 2020 do 30. 4. 2021 (zodpovídá 

I. místostarosta); 

6. objednávku na servis a opravu výtahu u spol. VÝTAHY BRNO s.r.o. v ceně 32 973 vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

7. řád veřejného pohřebiště obce Hrušovany u Brna v souladu se zákonem 256/2001 Sb., zákon o 

pohřebnictví (zodpovídá tajemník); 

8. rozpočtové opatření č. 10/2020 (zodpovídá starosta);  

9. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330065707/001 se spol. E.ON Distribuce, a.s., 

s doplatkem 13 300 Kč bez DPH, v pozemcích obce p. č. 565, 566 a 567, v k. ú. Hrušovany u 

Brna (zodpovídá starosta); 

10. dodatek č. 3 smlouvy č. 12252792 uzavřené dne 18. 5. 2017, nyní nově pod číslem 

9000080399, se společností E.ON Distribuce, a.s., kterou se prodlužuje termín připojení 

k distribuční soustavě do 31. 12. 2021 (zodpovídá starosta); 

11. uzavření Mateřské školy Hrušovany u Brna v období vánočních prázdnin v termínu od 23. 12. 

2020 do 31. 12. 2020 v souladu se žádostí ředitelky MŠ ze dne 11. 11. 2020 (zodpovídá 

tajemník); 

12. ukončení dohody o provedení práce na úklid zdravotního střediska ke dni 31. 12. 2020 

(zodpovídá I. místostarosta); 

13. vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ Hrušovany u Brna dle žádosti č. j. HUB-

2628/2020 v celkové hodnotě 10 309,50 Kč (zodpovídá I. místostarosta); 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 23/2020 a ze zasedání 

Zastupitelstva obce č. 6/2020; 
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2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 23/2020 bez námitek; 

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

4. zprávu svozové firmy FCC Česká republika, s.r.o., č. j. HUB-2577/2020, která upozorňuje na 

změny legislativy v oblasti odpadů; 

5. oznámení o zahájení územního řízení č. j. OZPSU/12292/2018-25 o umístění stavby 

„Hrušovany u B.,rozš.VN,DTS,NN, zahrádky“ (rekonstrukce a výstavba nové části distribuční 

soustavy elektrické energie v zahrádkách v Červených vrších); 

6. návrh pracovního kalendáře s rozvrhem jednání Zastupitelstva a Rady obce pro rok 2021; 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. I. místostarostovi zajistit vyvěšení řádu veřejného pohřebiště na vývěsce veřejného pohřebiště. 

2. I. místostarostovi vyzvat nájemce zdravotního střediska, aby si zajistili úklid společných 

prostor v budově zdravotního střediska na vlastní náklady 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ Hrušovany u Brna, č. 

j. HUB-2629/2020 v celkové hodnotě 141 326,30 Kč (zodpovídá I. místostarosta); 

2. Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2020 a 10/2020 (zodpovídá 

starosta); 

3. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit dodatek č. 4 smlouvy č. 13007647 uzavřené dne 

22. 12. 2016, nyní nově pod číslem 9090001371, se společností E.ON Distribuce, a.s., kterou se 

prodlužuje termín provedení přeložky distribuční sítě v lokalitě Stávání, a to do 31. 12. 2021 

(zodpovídá starosta). 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


