Rekapitulace usnesení č. 7/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 14. 12. 2020
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

p. Karin Blahofská
p. Ing. Jan Šnajnar

Zapisovatel:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení č. 6/2020/ZO ze dne 16. listopadu 2020;
2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 7. jednání ZO/2020, dne 14.
prosince 2020;
3. předložené rozpočtové opatření č. 9/2020;
4. předložené rozpočtové opatření č. 10/2020;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program svého 7. jednání, dne 14. prosince 2020, dle písemného návrhu – svolání ZO;
2. zprávu starosty, dle písemného materiálu – příloha č. 1 – Plán kontrol obce 2020;
3. vyřazení majetku p. o. Základní škola T. G. Masaryka, Masarykova 167, Hrušovany u
Brna 664 62 dle návrhu č. j. HUB-2629/2020 v celkové hodnotě 141 326,30 Kč. Za
vyřazení zodpovídá I. místostarosta a účetní základní školy;
4. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č.
2/2001 Řád veřejného pohřebiště v Hrušovanech u Brna;
5. rozpočtové provizorium obce na rok 2021, dle písemné přílohy č. 1 – Rozpočtové
provizorium 2021;
6. dodatek č. 04 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13007647 ze dne 22.
12. 2016 (nyní nově pod číslem 9090001371) se společností E.ON Distribuce, a.s.
Dodatkem se prodlužuje termín realizace do 31. 12. 2021;
7. vícepráce a méněpráce na akci SOKEC společensko kulturní centrum Hrušovany u
Brna, dle rekapitulace ZL č. 3, ze dne 2. prosince 2020 a položkových rozpočtů č. 17a
– 21a ve výši -384.289,69 ,-Kč/bez DPH. Úhrada víceprací bude realizována
z nespecifikované rezervy obecního rozpočtu, včetně změnových listů č. 1,2,3 formou
dodatku č. 1 SOD;
8. dodatek č. 1 SOD na akci „SOKEC“, společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna,
mezi obcí Hrušovany u Brna a dodavatelem Navláčil, stavební firma, s.r.o, Bartošova
5532, 760 01 Zlín, IČO: 25301144, DIČ: CZ 25301144, IČ, s celkovou nabídkovou
cenou víceprací a méněprací ve výši 1.189.610,76,-Kč/bez DPH, o který se navyšuje
nabídková cena díla uvedená v SOD – 58.900.000,-Kč/ bez DPH a mění nabídkovou
cenu díla na 60.089.610,76,-Kč/ bez DPH, DPH 21% 12.618.818,26,-Kč a celkovou
cenu, včetně DPH na 72.708.429,02,-Kč, včetně prodloužení realizace díla do 30. 4.
2021;

9. výzvu k podávání žádostí o dotace z rozpočtu obce na rok 2021;
10. harmonogram svých zasedání ZO na rok 2021;

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 7. jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne
14. 12. 2020 – paní Karin Blahofskou;
2. za ověřovatele zápisu o průběhu 7. jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne
14. 12. 2020 pana Ing. Jana Šnajnara.

IV. Zastupitelstvo obce vyslovuje:
1. poděkování panu MUDr. Miroslavu Bočkovi za dlouholeté provozování zubní praxe,
v letech 1978 – 2020, a přeje vše dobré v dalším životním působení;

V. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. zápis č. 6/2020/ZO, ze dne 16. listopadu 2020 - bez předložených námitek.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

