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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 25/2020, které se konalo 30. 11. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

2. program schůze Rady obce dne 30. 11. 2020; 

3. dodatek č. 1 Smlouvy č. OS201320002371 se společností EKO-KOM, a.s., o zapůjčení nádob 

na separaci kovů (zodpovídá starosta); 

4. výpověď smlouvy Selfnet č. 9025031523 se společností itself s.r.o. na připojení prostor 

v objektu Masarykova 57 k internetu (zodpovídá I. místostarosta); 

5. kladné stanovisko obce k záměru E.ON Distribuce, a.s., „Hrušovany u B.,rozš.K.NN,VN,TS“, 

Hossein“ (č. j. HUB-2685/2020), který řeší připojení nových odběrných míst do distribuční 

soustavy (zodpovídá II. místostarosta); 

6. použití finančních prostředků rezervního fondu školy ve výši 50 tis. Kč na předfinancování 

nákladů spojených s činností speciálního pedagoga – logopeda v rámci projektu „Šablony pro 

MŠ a ZŠ“ III (zodpovídá tajemník); 

7. odměnu ředitelky ZŠ Hrušovany u Brna dle žádosti č. j. HUB-2749/2020 (zodpovídá tajemník); 

8. odměnu ředitelky MŠ Hrušovany u Brna dle žádosti č. j. HUB-2732/2020 (zodpovídá 

tajemník). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 24/2020; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 24/2020 bez námitek; 

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

4. rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje č. j. KHSJM 

65963/2020/BM/HDM o uzavření dvou tříd MŠ Hrušovany u Brna, ul. Jízdárenská; 

5. oznámení o vytýčení pozemků č. j. HUB-2672/2020 dle geometrického plánu 1725-37/2020, 

který se týká rozdělení obecních pozemků p. č. 2000/25 a 2000/82, k. ú. Hrušovany u Brna, 

podél železniční trati do Židlochovic. 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit program jednání Zastupitelstva obce dne 14. 12. 2020; 

2. Zastupitelstvu obce schválit plán kontrol za rok 2020; 
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3. Zastupitelstvu obce schválit změnový list č. 3 více a méněprací SOKEC; 

4. Zastupitelstvu obce schválit dodatek č. 1 smlouvy o dílo „SOKEC“ se společností Navláčil 

stavební firma, s.r.o.; 

5. Zastupitelstvu obce schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se ruší OZV č. 

2/2001, Řád veřejného pohřebiště; 

6. Zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na rok 2021. 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


