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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 10/2021, které se konalo 7. 4. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček; 

2. program schůze Rady obce dne 7. 4. 2021; 

3. doporučení komise sociální a bytové na uzavření nájemní smlouvy na byt 231/19 na dobu 

určitou s  

4. žádost obce o výpomoc obcí Šatov s obnovou původní historické dlažby; 

5. servisní smlouvu č. 0135701715 na servisní služby výtahu s firmou Schindler CZ, a.s., 

Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 za 1.183 Kč měsíčně; 

6. Dodatek k pojistné smlouvě Autopojištění 2015, smlouva č. 725013866 s pojišťovnou Allianz 

pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 za roční pojistné celkem 8.536 Kč;  

7. Dodatek k pojistné smlouvě Autopojištění 2015, smlouva č. 725013870 s pojišťovnou Allianz 

pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 za roční pojistné celkem 11 936 Kč;  

8. darovací smlouvu na finanční dar pro Český střelecký svaz, z.s Sportovně střelecký klub 
Miroslav ve výši 8.400 Kč; 

9. záměr obce prodat část pozemku, p. č. 765/90 o výměře 218 m²; 

10. smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330072711/001-MDP s EG.D,a.s., Lidická 
1873/36, Černá pole, 602 00 Brno na pozemku parc. č. 1864/1 a 1864/7 ve výši 48.300 Kč;  

11. protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR - Stavebně technický průzkum 
Loosova vila;  

12. smlouvu o dílo „Stavebně technický průzkum Loosova vila“ s firmou PhDr. Pavel Borský 
CSc., Šrámkova 9, 638 00 Brno v ceně 74.000 Kč;  

13. protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR – Ozelenění dětského hřiště Pod 
střediskem; 

14. smlouvu o dílo „Ozelenění dětského hřiště Pod Střediskem“ s firmou Ing. Martin Dratva, Příční 
378, Hrušovany u Brna v ceně 93.424,60 Kč;  

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 9/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 9/2021; 
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3. výzvu k zastavení vymáhání úhrady poplatků za provoz systému shromažďování odpadů po 
nezletilých; 

4. stanovení termínu jednání o návrhu na změnu dobývacího prostoru Hrušovany u Brna na 15. 
dubna 2021; 

5. rozhodnutí ČSSZ o povinnosti vrátit přeplatek ve výši 5.000 Kč, který zemřelému Jiřímu 
Brychtovi nenáležel; 

6. audit zabezpečení obecních budov firmy ElektroNáležinský; 

7. informaci k asistenci pro sčítací komisaře při sčítání lidu; 

8. plán akcí a soutěží na rok 2021 Klubu rybářů; 

9. havárii veřejných toalet; 

10. oznámení ministerstva dopravy o zahájení řízení o pozemních komunikacích o povolení 
uzavírky dálnice a výzvu k vyjádření s navrženou uzavírkou; 

11. úpravu a rozšíření kamerového systému obce Hrušovany u Brna; 

12. žádost VaK Židlochovicko o závazné stanovisko obce Hrušovany u Brna, že se v budoucnu 

bude spolupodílet na nákladech na realizaci staveb zkapacitnění přivaděče a navýšení kapacity 

ČOV ve výši 50 %; 

13. žádost o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč na provoz Linky bezpečí - dětské 
krizové linky;  

14. žádost Sboru Jednoty bratrské v Ivančicích o poskytnutí finanční podpory na podporu 

dlouhodobé činnosti naplňování lidských potřeb pacientů LDN v Ivančicích;  

15. svolání zastupitelstva obce na 26. dubna 2021 č. 2/2021/ZO; 

 

Rada obce rozhodla: 

 
1. vymáhat částku 5.000 Kč po pracovnici v případě rozhodnutí, že částka nebude vyjmuta 

z pozůstalosti p. Jiřího Brychty; 

2. o výběru nabídky veřejné zakázky malého rozsahu – stavebně technický průzkum Loosova vila, 

podané PhDr. Pavel Borský CSc., Šrámkova 9, 638 00 Brno; 

3. vyloučit Ing. Pavlu Dratvovou z hlasování o otevření a posouzení nabídek s ohledem na střet 
zájmů; 

4. o výběru nabídky veřejné zakázky malého rozsahu – Ozelenění dětského hřiště Pod Střediskem, 

podanou Ing. Martinem Dratvou, Příční 378, 664 62 Hrušovany u Brna; 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. projednání bodů navržených v programu druhého zasedání zastupitelstva obce; 
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Miroslav Rožnovský, starosta obce 


