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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 11/2021, které se konalo 19. 4. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze Rady obce dne 19. 4. 2021; 

3. uzavření MŠ Hrušovany u Brna v období letních prázdnin v termínu 9. 8. – 31. 8. 2021 

(zodpovídá tajemník); 

4. záměr pronájmu sklepního prostoru na bytovém domě č. p. 57 o výměře 26 m² (zodpovídá 
tajemník); 

5. záměr pronájmu nebytových prostor, místnosti o výměře 6 x 5 m na adrese Masarykova 56 

(zodpovídá tajemník); 

6. darovací smlouvu na finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích 

(zodpovídá starosta); 

7. darovací smlouvu na finanční dar ve výši 5 000 Kč pro společnost Linka bezpečí, z.s. 

(zodpovídá starosta); 

8. nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 19/231 pro  za měsíční nájemné 2 414 Kč, 
na dobu určitou 2 roky do 30. 4. 2023 s inflační doložkou (zodpovídá tajemník); 

9. objednávku elektrocentrály EL 7500 RT s vybavením od spol. Stroje Polák s.r.o. v ceně 68 365 

Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

10. objednávku havarijní opravy skate parku od p. Stanislava Haňky, IČO: 66584477, v ceně do 

8 000 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

11. objednávku grafických prací (grafický návrh, korektury, podklady pro realizaci) u MFA Petra 

Knoblocha, IČO: 49643631, v ceně 16 000 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

12. objednávku grafických prací na informačním systému v objektu SOKEC, vč. realizace, u MFA 

Petra Knoblocha, IČO: 49643631, v ceně 27 000 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. 

místostarosta); 

13. objednávku na vyhotovení pamětní desky v objektu SOKEC u spol. NEON Burianová, s.r.o., 

v předpokládané ceně 5 tis. Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 58961/2020 se společností Univers Tech s.r.o., kterým se 
navyšuje cena zakázky na venkovní rolety objektu SOKEC o 96 013,20 vč. DPH  (zodpovídá 
starosta); 

15. Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP 

u stavby SOKEC se společností Domia s.r.o., kterým se navyšuje cena za služby o 44 000 Kč 
bez DPH na celkovou částku 484 000 Kč bez DPH, tj. 585 640 Kč vč. DPH (zodpovídá 
starosta). 
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Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 10/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 10/2021; 

3. informaci o výsledku jednání u Okresního soudu Brno-venkov ve věci neoprávněné exekuce; 

4. oznámení ředitelky MŠ Hrušovany u Brna č. j. HUB-916/2021 o průběhu zápisu dětí 
k předškolnímu vzdělávání bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců; 

5. informaci o uzavírce ulice Masarykovy v termínu 17. 5. – 30. 9. 2021 z důvodu rekonstrukce 

kanalizace a úpravy prostoru před ZŠ; 

6. informaci k zajištění odkanalizování a čištění odpadních vod v souladu se směrnicí Rady č. 
91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, č. j. HUB-837/2021; 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi připravit kupní smlouvu a materiál na zasedání Zastupitelstva obce na prodej části 
pozemku 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna 

2. tajemníkovi zajistit proškolení ve věci vymáhání místních poplatků a exekuce; 

3. předsedkyni Komisi bytové a sociální připravit materiál na jednání Rady ve věci žádosti o 

dočasné přidělení bytu (č. j. HUB-901/2021); 

4. tajemníkovi připravit smlouvu na pronájem sklepních prostor; 

5. tajemníkovi odpovědět Státnímu pozemkovému úřadu na žádost o vyjádření k pozemkům státu 
v katastru obce Hrušovany u Brna (č. j. HUB-732/2021) ve smyslu, že převod těchto pozemků 
není žádoucí z důvodu dotčení prostorové rezervy vysokorychlostní trati, záměru suchého 

poldru a zahájení komplexních pozemkových úprav; 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


