
Rekapitulace usnesení č. 5/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 17. 8. 2020 
 

Ověřovatelé usnesení a zápisu:         Ing. arch. Dušan Knoflíček 

               Bc. Lubomír Šimovec 
 

  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
1. kontrolu plnění usnesení č. 4/2020/ZO ze dne 1. června 2020; 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 5. jednání ZO/2020, dne 17. 

srpna 2020; 

3. informaci starosty o vývoji finanční situace obce s ohledem na nastávající krizi 

ekonomiky ČR 2020/2021; 

4. informaci starosty o součinnosti obce Hrušovany u Brna s orgány činnými v trestním 

řízení, dle písemného materiálu 7/5/2020 a žádosti pod č. j. KRPB-117546-1/TČ-

2020-060381-TOM; 

5. závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

dobrovolného svazku obcí – Region Židlochovicko; 

6. závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

dobrovolného svazku obcí – VaK Židlochovicko; 

7. závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 

dobrovolného svazku obcí – Cyklostezka Brno–Vídeň;  

8. předložené rozpočtové opatření č. 4/2020; 

9. předložené rozpočtové opatření č. 5/2020; 

10. zprávu KV ZO Hrušovany u Brna ze dne 24. 6. 2019 č. jednání 3/2020; 

11. zápis FV ZO Hrušovany u Brna a jeho doporučení; 

 

    

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
1. doplnění programu jednání o bod č. 18. Schválení změnového listu č. 1 – společensko 

kulturní centrum SOKEC Hrušovany u Brna – vícepráce – méněpráce; 

2. program svého 5. jednání, dne 17. srpna 2020, dle písemného návrhu – svolání ZO;    

3. vyřazení majetku obce dle písemného návrhu č. 1-SMO-Z-2020 v celkové hodnotě 

4.228 Kč, který je nedílnou součástí důvodové zprávy a zápisu zastupitelstva obce. Za 

vyřazení zodpovídá správa majetku obce a účetní obce; 

4. vyřazení majetku obce dle písemného návrhu č. 1-MŠ-R-2020 v celkové hodnotě 

55.902 Kč, který je nedílnou součástí důvodové zprávy a zápisu zastupitelstva obce. 

Za vyřazení zodpovídá ředitelka MŠ a účetní příspěvkové organizace; 

5. aktualizaci Plánu investic 2020; 

6. rozpočtové opatření č. 6/2020 – jako rozpočtovou změnu schváleného rozpočtu 2020; 

7. smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. BP-20/067 

s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, jejímž předmětem je 

nabytí pozemků 244/121 a 244/122, k. ú. Hrušovany u Brna; 



8. vícepráce a méněpráce na akci SOKEC společensko kulturní centrum Hrušovany u 

Brna, dle uvedené rekapitulace ZL č.1 a položkových rozpočtů č. 1 – 6 ve výši 

487 114,13 ,-Kč/bez DPH; 

 

 

III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

 
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 17. srpna 2020 

– pana Ing. arch. Dušana Knoflíčka; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 17. srpna 2020 

– pana Bc. Lubomíra Šimovce; 
 

 

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje: 

 
      1.  zápis č. 4/2020/ZO, ze dne 1. června 2020 - bez předložených námitek; 

 

 

V. Zastupitelstvo obce projednalo: 

    
1. učiněnou nabídku společnosti MIDESTA, s.r.o. Čechyňská 14, 602 00 Brno a 

neakceptuje odprodání pohledávky; 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


