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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 19/2021, které se konalo 28. 7. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze Rady obce dne 28. 7. 2021; 

3. stanovení celkového počtu zaměstnanců obce Hrušovany u Brna dle předloženého návrhu na 

počet 25; 

4. rozpočtové opatření č. 8/2021; 

5. objednávku na zakoupení balíčku od společnosti BONA HELPO s.r.o. v hodnotě 1 500 Kč vč. 
DPH; 

6. vícepráce a méněpráce stavby „Úpravy ulice Masarykova“ v hodnotě 142 987,67 Kč vč. DPH, 

dle písemné nabídky ze dne 14. 7. 2021; 

7. aktualizaci pojištění majetku obce: stavby Sokec u společnosti Generali Česká pojišťovna a.s.; 

8. aktualizaci pojistné smlouvy č. 4181741561 se společností Generali Česká pojišťovna a.s. 

s navýšením pojistného plnění pro případ poškození majetku obce vichřicí a krupobitím na 20 

mil. Kč. Platba pojištění se tím navýší o 10 175 Kč ročně; 

9. smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9552378942 se 
společností E.ON Energie, a.s., pro novou rybářskou chatu; 

10. přechod nájmu bytu č. 2/223 dle žádosti č. j. HUB-1871/2021; 

11. nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu č. 2/223 s p  

, na dobu určitou 2 let do 31. 7. 2023 s inflační doložkou a výší nájmu 

5 219 Kč; 

12. smlouvu o dílo vodovodní přípojky nové rybářské chaty od spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s. v ceně 138 866 Kč bez DPH; 

13. smlouvu o dílo kanalizační přípojky nové rybářské chaty od spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s. v ceně 229 028 Kč bez DPH; 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 18/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 18/2021; 

3. informaci o kolaudaci stavby Sokec dne 3. 8. 2021; 
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4. Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje pro období let 2022 – 2026; 

5. dopis hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Grolicha (č. j. JMK 109193/2021), ve kterém 
shrnul dosavadní vývoj očkování proti COVID-19 v Jihomoravském kraji; 

6. usnesení MěÚ Židlochovice, č. j.  MZi-OZPSU/6572/2021-18, o přerušení řízení o nařízení 
odstranění stavby; 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi vypsat výběrové řízení na správce objektu Sokec (po stanovení pracovní náplně) a 

uklízečku (poloviční úvazek); 

2. tajemníkovi připravit návrh dohody o přednostním užívání objektu Sokec pro T.J. Sokol 

Hrušovany u Brna; 

3. radním vytipovat vhodné pozemky pro umístění boxů doručovací služby; 

4. I. místostarostovi projednat odkup pozemků obce 148/2, 1656/181 a 1656/182, k. ú. Hrušovany 
u Brna; 

5. starostovi projednat odkup pozemků obce 1784/76-81, k. ú. Hrušovany u Brna; 

6. Ing. Dratvové zajistit vykolíkování míst pro plánované výsadby stromů na sportovním areálu; 

7. starostovi připravit území na sportovním areálu pro realizaci výsadeb stromů 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


