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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 1/2021, které se konalo 11. 1. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

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

2. program schůze Rady obce dne 11. 1. 2021; 

3. spolupráci obce s Českým statistickým úřadem při přípravě Sčítání 2021; 

4. podání oznámení o osvobození vozidel J-SDH a obecní policie do 3,5 t z poplatkové povinnosti 

provozu na zpoplatněných úsecích silnic a dálnic; 

5. Pravidla pro poskytování a čerpání dnů zdravotního volna v Obci Hrušovany u Brna; 

6. aktualizovaný Pracovní řád Obecního úřadu Hrušovany u Brna; 

7. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330066515/001 se spol. EG.D, a.s., 

na pozemku obce 294/1, 152, 293 k. ú. Hrušovany u Brna, s doplatkem 13 950 Kč bez DPH; 

8. smlouvu č. 80800434 o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Eneka s.r.o. na 

obecní byt č. p. 223; 

9. plnou moc pro spol. Eneka s.r.o. k zastupování a veškerým právním úkonům souvisejícím 

s přepisem smlouvy na dodávku elektřiny; 

10. žádost o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zřízení trvalých 

odběrných míst se společností z důvodu nového odběru s montáží elektroměru na pozemku p. 

č. 172, k. ú. Hrušovany u Brna (stavba SOKEC); 

11. žádost o uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a zřízení trvalých 

odběrných míst z důvodu nového odběru s montáží elektroměru na pozemku p. č. 173, k. ú. 

Hrušovany u Brna (stavba SOKEC); 

12. plnou moc pro p. Hodce, aby zastupoval obec v plném rozsahu ve věci žádosti o zřízení 

odběrného místa na pozemku p. č. 172, k. ú. Hrušovany u Brna; 

13. plnou moc pro p. Hodce, aby zastupoval obec v plném rozsahu ve věci žádosti o zřízení 

odběrného místa na pozemku p. č. 173, k. ú. Hrušovany u Brna; 

14. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330067265/001 se spol. EG.D, a.s., 

v pozemcích obce 879/1, 1852/2, 1864/9, 4864/5, 1864/8 k. ú. Hrušovany u Brna, s doplatkem 

34 500 Kč bez DPH; 

15. smlouvu č. SE 070184811 o sdružených službách dodávky plynu se společností CENTROPOL 

ENERGY a.s. na obecní byt č. p. 223; 

16. plnou moc pro spol. CENTROPOL ENERGY a.s. k zastupování a veškerým právním úkonům 

souvisejícím s přepisem smlouvy na dodávku plynu. 
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Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 27/2020; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 27/2020 bez námitek; 

3. upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům; 

4. dopis hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Grolicha, č. j. JMK 174 395/2020 – přání do 

nového roku; 

5. rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. j. 128/2021, o nařízení pracovní povinnosti 

žákům a studentům zdravotnických škol z důvodu epidemiologické situace; 

6. dopis Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 1423/2021, který popisuje výpočet 

předpokládaných příjmů obcí a stanovený příspěvek na výkon státní správy; 

7. poděkování obci Hrušovany u Brna za podporu Linky bezpečí, z.s., v roce 2020; 

8. rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK 175195/2020 o nařízení vybraným 

školám vykonávat péči o děti ve věku 3-10 let v souvislosti s epidemiologickou situací; 

9. dopis MV č. j. MV-92903-6/ODK-2020, kterým informuje o legislativních změnách týkajících 

se OZV obcí ohledně odpadu; 

10. zprávu o výsledku celoplošné deratizace obce po 2. podzimním zásahu v roce 2020; 

11. informaci I. místostarosty o průběhu inventarizace majetku k 31. 12. 2020; 

12. nástup starosty obce do povinné desetidenní karantény od úterý 12. 1. 2021. V době 

nepřítomnosti v úřadu ho plně zastupuje I. místostarosta Vladimír Lazar. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi připravit nové obecně závazné vyhlášky o odpadech v obci, s termínem do konce 

roku 2021; 

2. starostovi, hl. účetní a tajemníkovi úřadu přípravu návrhu rozpočtu na rok 2021 – do rady dne 

25. 1. 2021; 

3. starostovi obce přípravu plánu investic obce 2021 do rady dne 25. 1. 2021. 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


