Rekapitulace usnesení č. 4/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 1. 6. 2020
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

Ing. Pavel Uminský, Ph.D
Ing. Markéta Karbanová

Zapisovatel:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení č. 3/2020/ZO ze dne 4. května 2020;
2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 4. jednání ZO/2020, dne 1.
června 2020;
3. rozpočtové opatření č. 3/2020;
4. ohlášení střetu zájmu Miroslavy Šebelové, Ing. Jana Šnajnara, Ing. arch. Dušana
Knoflíčka, Mgr. Kateřiny Fraňkové, Ing. Romana Pospíšila při hlasování o přidělení
spolkových programových dotací;
5. informaci o rozhodování ohledně věcných břemen a služebností v kompetenci Rady
obce;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program svého 4. jednání, dne 1. června 2020, dle písemného návrhu – svolání ZO;
2. vyřazení majetku základní školy TGM Hrušovany u Brna, dle písemných protokolů č.
SU 028 AU 1 a SU 028 AU 10 -č.j. ZSH/171/2020 z důvodu nefunkčnosti a
neopravitelnosti – tabule inv. číslo 0300129 v hodnotě 7.955,10,- Kč a kopírka
Minolta inv. číslo 0400103 v hodnotě 35.581,- Kč. Celková hodnota vyřazeného
majetku činí 43.536,10,- Kč. Vyřazení majetku zajistí ředitelka ZŠ a účetní ZŠ;
3. překvalifikování podané žádosti o individuální neinvestiční dotaci na rok 2020 – na
programovou neinvestiční dotaci pro fotbalový klub FK 1932 Hrušovany u Brna
v souladu s dotačním programem obce na rok 2020;
4. nevyřazovat zastupitele, kteří ohlásili střet zájmu z hlasování o přidělení spolkových
programových dotací;
5. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro T.J. Sokol Hrušovany u
Brna ve výši 120.000 Kč;
6. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek Táborníci z.s. ve
výši 100.000 Kč;
7. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek FK 1932
Hrušovany u Brna ve výši 140.000 Kč;
8. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek Sbor
dobrovolných hasičů ČMS Hrušovany u Brna ve výši 90.000 Kč;
9. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2020 pro T.J.
Sokol Hrušovany u Brna ve výši 120.000 Kč;
10. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2020 pro
spolek Táborníci z.s. ve výši 100.000 Kč;

11. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2020 pro
spolek FK 1932 Hrušovany u Brna ve výši 140.000 Kč.;
12. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2020 pro
spolek Sbor dobrovolných hasičů ČMS Hrušovany u Brna ve výši 90.000 Kč;
13. poskytnutí finančního daru pro Hospic sv. Josefa (Diecézní charita Brno, Oblastní
charita Rajhrad) ve výši 60.000 Kč;
14. poskytnutí finančního daru pro zařízení Villa Martha (BETÁNIE – křesťanská pomoc,
z. ú.) ve výši 250.000 Kč;
15. darovací smlouvu pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charitu Rajhrad ve výši 60.000
Kč;
16. darovací smlouvu pro BETÁNIE – křesťanská pomoc, z. ú. ve výši 250.000 Kč;
17. darovací smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a TJ Jiskra Hrušovany u Brna, kde
obec, jako obdarovaný, studna na parcele 702/1 v k. ú. Hrušovany u Brna v hodnotě
185.328,20,- Kč a vodní jímka na téže parcele, v hodnotě 94.974,- Kč dar přijímá a
pověřuje starostu podpisem smlouvy;
18. Pravidla pro zřizování věcných břemen a služebností dnem 1. 6. 2020, včetně přílohy
č. 1 – sazebník a zrušení Pravidel pro zřizování věcných břemen a služebností ze dne
21. 10. 2019;

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 1. června 2020
– pana Ing. Pavla Uminského, Ph.D;
2. za ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 1. června 2020
– paní Ing. Markétu Karbanovou;

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. zápis č. 3/2020/ZO, ze dne 4. května 2020 - bez předložených námitek;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

