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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 27/2021, které se konalo 8. 11. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

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

2. program schůze Rady obce č. 27/2021 dne 8. 11. 2021; 

3. objednávku č. 66/2021 na disk PC u spol. PERFECTED s.r.o. v ceně 37 618,90 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

4. objednávku č. 67/2021 nového PC pro obecní knihovnu u spol. Agerit s.r.o. v ceně do 26 000 

Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

5. objednávku č. 68/2021 na kácení a bezpečnostní prořezy stromů u Ing. Jiřího Zapadla v ceně 
13 415 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

6. objednávku č. 69/2021 na opravu havarijního stavu stropu v ceně 5 881,93 Kč vč. DPH u spol. 
Svoboda a syn, s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta); 

7. objednávku nábytku do rybářské chaty v hodnotě cca 7 300 Kč vč. DPH v e-shopu mall.cz 

(zodpovídá I. místostarosta); 

8. zařazení kalendářů obce do spotřeby a pro prezentační účely obce jako neprodejné (zodpovídá 
starosta); 

9. přijetí účelově určeného finančního daru pro ZŠ Hrušovany u Brna od WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s., v rámci projektu oběd pro děti ve výši 3 451 Kč (zodpovídá tajemník); 

10. podání žádosti MěÚ Židlochovice o výjimku o vydání rozhodnutí o dělení pozemku parc. č. 
692/3, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 

11. žádost ředitelky MŠ o uzavření mateřské školy v období vánočních prázdnin od 23. 12. do 31. 

12. 2021 (zodpovídá tajemník); 

12. dohodu o provedení práce – zimní údržba komunikací – s , 

 (zodpovídá I. místostarosta); 

13. smlouvu o zajištění zimní údržby se spol. ALUMISTR SE v ceně 700 Kč/hod (zodpovídá I. 

místostarosta); 

14. dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem 
s příspěvkem ve výši 100 Kč za obyvatele obce a rok (zodpovídá starosta); 

15. dodatek č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se spol. ASEKOL a.s. 
(zodpovídá starosta); 

16. smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů (potravinářské oleje a tuky) se spol. EKO-PF s.r.o. 

(zodpovídá starosta); 

17. rozpočtové opatření č. 13/2021 (zodpovídá starosta); 
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18. záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1864/8 o výměře 2,1 m² (zodpovídá tajemník). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 26/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 26/2021; 

3. výsledek schůzky s hejtmanem Jihomoravského kraje ze dne 1. 11. 2021 ohledně obnovy 
Loosovy vily; 

4. závěrečné vyhodnocení akce „Přístavba základní školy Hrušovany u Brna, Masarykova č. p. 
167“, ev. č. EDS 133D311000122. Nedošlo k porušení rozpočtové kázně; 

5. kolaudační souhlas s užíváním stavby „Hrušovany u Brna, rekonstrukce křižovatky 
Komenského – Hybešova“, č. j. MZi-OD/14872/2021-4 SO; 

6. výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby „Hrušovany u Brna, úpravy ulice 
Masarykova“ dne 16. 11. 2021 v 9:00, č. j. MZi-OD/17664/2021-2 SO. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi zajistit pohlednice obce; 

2. I. místostarostovi zajistit pronájem zkušebny, vč. podpisu smluv. 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce projednat zápis Kontrolního výboru č. 4/2021 (zodpovídá starosta); 

2. Zastupitelstvu obce schválit obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství (zodpovídá starosta); 

3. Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2021 (zodpovídá starosta). 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


