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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 30/2021, které se konalo 1. 12. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Dušan Knoflíček; 

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

3. smlouvu o výpůjčce mezi obcí Hrušovany u Brna a mezi společností GREEN Logistics, Osadní 
799/26, Praha 7, Holešovice s účinností 01. 01. 2022 (zodpovídá tajemník); 

4. nájemní smlouvu na část pozemku 1864/8 o výměře 2,1 m² (zodpovídá tajemník); 

5. rozpočtové opatření č. 14/2021; 

6. smlouvu o nájmu obecního bytu s , na dobu určitou 1 rok 
do 31. 12. 2022 za měsíční nájemné 2 002 Kč (zodpovídá tajemník); 

7. aktualizovaný odpisový plán základní školy od 1. listopadu 2021 (zodpovídá tajemník); 

8. převod finančních prostředků ve výši 104.358,15,- Kč z rezervního fondu do fondu investic 

základní školy Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 

9. vyřazení majetku obce dle návrhu správy majetku obce č. 2-SMO-R-2021 v celkové hodnotě 
47 218,50 Kč (zodpovídá I. místostarosta a účetní obce); 

10. realizaci objednávky č. 73/2021 (zodpovídá I. místostarosta); 

11. cenovou nabídku a objednávku stavebně technického průzkumu Bauerovy vila od Adolfa 
Loose v Hrušovanech u Brna (zodpovídá I. a II. místostarosta); 

12. cenové nabídky a objednávku na statigrafický průzkum Bauerovy vily v celkové hodnotě 
102.800,- Kč s termínem 02/2022 (zodpovídá I. a II. místostarosta); 

13. přiznání odměny ředitelce ZŠ za mimořádné úsilí v pandemické době, distanční výuky atd. 
v navržené výši (zodpovídá tajemník); 

14. přiznání odměny ředitelce MŠ za mimořádné úsilí v pandemické době, distanční výuky atd. 

v navržené výši (zodpovídá tajemník). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení Rady obce č. 28/2021 a 29/2021; 

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

3. informace předložené starostou obce a II. místostarostou. 
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Rada obce bere ověřuje: 
 

4. zápisy z jednání Rady obce č. 28/2021 a 29/2021 – bez námitek. 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. zastupitelstvu obce, aby vzalo rozpočtové opatření č. 14/2021 na vědomí; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit program zasedání zastupitelstva obce dne 13. 

12. 2021 v 18:00. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


