Rekapitulace usnesení č. 1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 17. 2. 2020
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

Marie Rožnovská
Ing. Roman Pospíšil

Zapisovatel:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení č. 9/2019/ZO ze dne 16. 12. 2019;
2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 1. jednání ZO/2020, dne 17.
února 2020
3. bezpečnostní zprávu obce od obvodního oddělení Policie ČR Židlochovice za rok
2019
4. analýzu činnosti Obecní policie Hrušovany u Brna za rok 2019;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program svého 1. jednání, dne 17. února 2020, dle písemného návrhu – svolání ZO;
2. zprávu o plnění rozpočtu obce Hrušovany u Brna za rok 2019, včetně evidence
závazků a pohledávek;
3. vnitřní předpis obce VZMR/2020;
4. zprávu Finančního výboru obce ze dne 5. února 2020 s doporučením pro ZO schválit:
1/ pověření rady obce k provádění rozpočtových opatření v roce 2020
2/ důvodovou zprávu pro sestavení návrhu rozpočtu obce na rok 2020
3/ rozpočet obce na rok 2020
4/ předložený plán investic, oprav, údržby a provozu, včetně projektové, stavební a
finanční činnosti na rok 2020
5. zprávu KV obce z provedené kontroly vyúčtování poskytnutých dotací, v rámci
vyhlášeného Dotačního programu obce na rok 2020 s výrokem, že při čerpání dotací
nebyly shledány žádné nedostatky;
6. Plán investic obce 2020, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2020, jako
podkladový materiál pro rozpočet obce 2020, který z těchto podkladů vychází a
pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2020, včetně
schválení potřebných smluvních ujednání – SOD – pro potřeby realizace výše
uvedených akcí;
7. důvodovou zprávu pro sestavení návrhu rozpočtu obce Hrušovany u Brna pro rok
2020;
8. schodkový rozpočet obce Hrušovany u Brna na rok 2020, vč. závazných ukazatelů,
s celkovými
- příjmy ve výši
Kč
63.700.000,- výdaji ve výši (vč.rezervy)
Kč 163.835.000,- financování (vč.úvěru)
Kč 100.135.000,Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření z minulých let, dotacemi a
úvěrovou smlouvou;

9. pověření, pro radu obce, na provádění příslušných rozpočtových opatření schváleného
rozpočtu obce Hrušovany u Brna na rok 2020;
10. členský příspěvek pro DSO Svazek VaK Židlochovicko, jako členská obec, na rok
2020 ve výši 1.342.000,- Kč;
11. členský příspěvek pro DSO Region Židlochovicko, jako členská obec, na rok 2020 ve
výši 57.024,- Kč;
12. členský příspěvek pro DSO cyklostezka Brno - Vídeň, jako členská obec, na rok 2020
ve výši 14.256,- Kč;
13. odměny neuvolněným členům ZO Hrušovany u Brna, které jsou poskytovány
v souladu s Nařízením vlády č. 338/2020 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev v platném znění, a to s účinností od 1. 3. 2020 v následujících výších:
neuvolněný místostarosta 11 400 Kč, radní 3000 Kč, předseda výboru nebo komise
2 970 Kč, zastupitel (jen zastupitel) 1 070 Kč, příplatek za člena komise nebo výboru
200 Kč;
14. odměnu předsedkyni Mediální komise, Mgr. Evě Kadlecové, která není členkou
zastupitelstva, ve výši 1 900 Kč měsíčně, a to s platností od 1. 3. 2020;
15. kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna,
geometrickým plánem č. 1648-50/2019 ze dne 23. 10. 2019 označené jako pozemek p.
č. 765/89, za cenu 68.800 Kč;
16. dělení pozemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna v souladu s geometrickým plánem
č. 1648-50/2019 ze dne 23. 10. 2019 a vyčlenění pozemku p. č. 765/89, ostatní plocha,
jiná plocha;
17. smlouvu o poskytnutí příspěvku na spolufinancování výstavby pavilonu přírodních
věd a rekonstrukci školní jídelny mezi obcí Hrušovany u Brna a Židlochovice
v hodnotě 7 732 634 Kč ve čtyřech letech 2020 – 2023 dle splátkového kalendáře;
18. obecně závaznou vyhlášku 1/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy;
19. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o evidenci trvale označených psů a jejich
chovatelů;
20. záměr rekultivace pískoven – projekt „Pískovny za humny“, včetně případného
spolufinancování záměru;
21. smlouvu č. 1030052632/002 o smlouvě budoucí věcného břemene v pozemcích 150/5,
149/1, 596, k. ú. Hrušovany u Brna se spol. E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 6.700
Kč bez DPH;
22. smlouvu č. 1030055304/002 o smlouvě budoucí věcného břemene v pozemku 433/3,
k. ú. Hrušovany u Brna se spol. E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 3.000 Kč bez DPH;
23. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330051640/002 v pozemcích 574/13,
579, 752/4, 753/1, 753/2, 765/1, 765/34, 824, 825/1, k. ú. Hrušovany u Brna se
společností E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 32.150 Kč bez DPH;
24. záměr provozovat ekonomickou činnost zdanitelnou v rámci objektu „SOKEC“. Touto
zdanitelnou ekonomickou činností bude provozování vlastního restauračního zařízení,
nebo pronájem restauračního zařízení plátci DPH;
25. poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro fotbalový klub FK 1932 Hrušovany u
Brna na zabezpečení technického provozu a údržby FS v roce 2020;
26. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace, ve výši
170.000,- Kč, pro FK 1932 Hrušovany u Brna na zabezpečení technického provozu
v roce 2020 a pověřuje starostu podpisem smlouvy;

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 1. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 17. února 2020
– paní Marii Rožnovskou;
2. za ověřovatele zápisu o průběhu 1. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 17. února 2020
– pana Ing. Romana Pospíšila;

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. zápis č. 9/2019/ZO, ze dne 16. 12. 2019 - bez předložených námitek;

V. Zastupitelstvo obce vyhlašuje:

1. v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,
konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Hrušovany u Brna,
Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, IČO: 750 232 29 a pověřuje Radu obce
realizací konkurzu.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

