Rekapitulace usnesení č. 3/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 31. 5. 2021

Ověřovatelé usnesení a zápisu:

p. Bc.Ladislav Najman
p. Ing. Pavel Uminský, Ph.D.

Zapisovatel:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení č. 2/2021/ZO ze dne 26. dubna 2021;
2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 3. jednání ZO/2021, dne 31.
května 2021;
3. předložené rozpočtové opatření č. 3/2021;
4. závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020
dobrovolného svazku obcí – Cyklostezka Brno - Vídeň;

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program svého 3. jednání, dne 31. května 2021, dle písemného návrhu – svolání ZO č.
3/2021;
2. zprávu kontrolního výboru ZO 2021 – s doporučením schválit zprávy o výsledku
kontroly hospodaření příspěvkových organizací obce – MŠ + ZŠ za rok 2020, včetně
schválení závěrečného účtu za rok 2020;
3. zprávu finančního výboru ZO 2021 – s doporučením schválit účetní závěrku obce za
rok 2020, závěrečný účet obce Hrušovany u Brna za rok 2020, včetně zpráv o kontrole
hospodaření za rok 2020;
4. aktualizaci plánu investic obce 2021, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok
2021, jako podkladový materiál pro rozpočet obce 2021, který z těchto podkladů
vychází a pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2021,
včetně schválení potřebných smluvních ujednání – SOD – pro potřeby realizace výše
uvedených akcí;
5. zmaření investičního projektu vodovodní přípojky na místní hřbitov z důvodu
nerealizovatelnosti, / odmítnutí VB i prodej pozemku/ v souladu s přílohou ze dne 17.
5. 2021;
6. roční účetní závěrku obce za rok 2020, včetně doprovodných příloh a protokolu o
schvalování účetní závěrky za rok 2020;
7. závěrečný účet obce za rok 2020, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok
2020 včetně hospodářského výsledku za rok 2020;

8. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na zajištění financování sociálních služeb
v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování
registrovaných sociálních služeb“ občanům města Židlochovice a občanům správního
obvodu ORP Židlochovice pro rok 2021 v celkové výši 237 279 Kč;
9. spolufinancování Sítě sociálních služeb ORP/JMK 2022 se zařazením do skupin A, C
dle přiložené tabulky;
10. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
2/2020, o evidenci trvale označených psů a jejich chovatelů;
11. RO č. 4/2021 ze dne 17. 5. 2021;
12. dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 26. 1. 2010 s příspěvkovou organizací
Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, kterým
opravňuje tuto příspěvkovou provádět technické zhodnocení vypůjčeného majetku, a to
po odsouhlasení kompetentního orgánu půjčitele;
13. investiční záměr obce na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben – ZŠ
Hrušovany u Brna v předpokládaných finančních nákladech 10,5 mil. Kč, včetně DPH
a zmocňuje svoji příspěvkovou organizaci, prostřednictvím ředitelky PO, Základní
školu T.G.M. Hrušovany u Brna, Masarykova 167, IČO: 75023245 realizací akce
v souladu s investičním záměrem obce a v těsné koordinaci se svým zřizovatelem,
včetně přijetí překlenovací úvěrové smlouvy, po vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, na zajištění předfinancování projektu a připravenosti zajištění vlastních zdrojů
pro svou příspěvkovou organizaci;
14. podání žádosti, prostřednictvím příspěvkové organizace, Základní škola T.G.M.
Hrušovany u Brna, Masarykova 167, IČO: 75023245 na poskytnutí dotace „
Modernizace odborných učeben – ZŠ Hrušovany u Brna, Masarykova č.p. 167,
z Regionálního operačního programu EU, včetně připravenosti vlastních finančních
zdrojů na předfinancování akce a pověřuje ředitelku ZŠ realizací akce v součinnosti
s Regionální poradenskou agenturou, Starobrněnská 20, 602 00 a zřizovatelem školy,
včetně zadání vypracování studie proveditelnosti, projektové dokumentace a územního
a stavebního povolení;
15. investiční příspěvek obce na realizaci projektu „Modernizace odborných učeben – ZŠ
Hrušovany u Brna pro svoji příspěvkovou organizaci Základní školu T.G.M.
Hrušovany u Brna, Masarykova 167, IČO: 75023245 ve výši 600 000 Kč na realizaci
akce v souladu s investičním záměrem obce a v těsné koordinaci se svým zřizovatelem
v souladu s rozpočtovým opatřením č. 4/2021 na zajištění financování majetku;
16. přesun financí ze spolkových dotačních prostředků a schvaluje převod částky 215 000
Kč ze spolkového limitního rámce dotací, do položky individuální dotační rámec.
Přesun je v rámci stejného paragrafu rozpočtu 2021;
17. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2021 pro TJ Sokol Hrušovany u
Brna ve výši 50 000 Kč;

18. nevyřazovat zastupitele, kteří ohlásili střet zájmu z hlasování o přidělení spolkových
programových dotací pro spolek Táborníci z.s.;
19. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2021 pro spolek Táborníci z.s. ve
výši 105 000 Kč;
20. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2021 pro spolek Mišlenka, z.s. ve
výši 65 000 Kč;
21. nevyřazovat zastupitele, kteří ohlásili střet zájmu z hlasování o přidělení spolkových
programových dotací pro spolek Sbor dobrovolných hasičů ČMS Hrušovany u Brna.
22. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2021 pro spolek Sbor
dobrovolných hasičů ČMS Hrušovany u Brna ve výši 100 000 Kč;
23. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2021 pro spolek Hasičské
Historické Sdružení, z.s., ve výši 30 000 Kč;
24. poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2021 pro Myslivecký spolek Lípa
Hrušovany u Brna ve výši 35 000 Kč;
25. poskytnutí individuální dotace na rok 2021 pro Tělovýchovnou jednotu Jiskra
Hrušovany u Brna, z.s., ve výši 45 000 Kč;
26. poskytnutí individuální dotace na rok 2021 pro FK 1932 Hrušovany u Brna, z.s., ve
výši 140 000 Kč;
27. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2021 pro T.J.
Sokol Hrušovany u Brna ve výši 50.000 Kč;
28. nevyřazovat zastupitele, kteří ohlásili střet zájmu z hlasování o schválení veřejnoprávní
smlouvy pro spolek Táborníci z.s.;
29. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2021 pro
spolek Táborníci z.s. ve výši 105.000 Kč;
30. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2021 pro
spolek Mišlenka, z.s., ve výši 65.000 Kč;
31. nevyřazovat zastupitele, kteří ohlásili střet zájmu z hlasování o schválení veřejnoprávní
smlouvy pro spolek Sbor dobrovolných hasičů ČMS Hrušovany u Brna;
32. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2021 pro
spolek Sbor dobrovolných hasičů ČMS Hrušovany u Brna ve výši 100.000 Kč;
33. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2021 pro
spolek Hasičské Historické Sdružení, z.s., ve výši 30.000 Kč;
34. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2021 pro
Myslivecký spolek Lípa Hrušovany u Brna ve výši 35.000 Kč;

35. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na rok 2021 pro
Tělovýchovnou jednotu Jiskra Hrušovany u Brna, z.s., ve výši 45.000 Kč;

36. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace na rok 2021 pro FK
1932 Hrušovany u Brna, z. s., ve výši 140.000 Kč;
37. poskytnutí účelového finančního daru na zabezpečení provozu Domova
Důstojného stáří, Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna v roce 2021 ve výši
250 000 Kč;
38. darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 250 000 Kč pro Domov
důstojného stáří Villa Martha, Tyršova 173, Hrušovany u Brna provozovaný
spol. Betánie – křesťanská pomoc, IČO: 653 495 47;
39. kupní smlouvu s

, na prodej části pozemku p. č. 765/1, k. ú.
Hrušovany u Brna, geometrickým plánem č. 1729-39/2020 označeným jako
pozemek p. č. 765/90 o výměře 218 m² za cenu 141 700 Kč. Prodej pozemku
není předmětem DPH;

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 31. května
2021 – pana Bc. Ladislava Najmana;
2. za ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 31. května
2021 – pana Ing. Pavel Uminského, Ph.D.;

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje:
1. zápis č. 2/2021/ZO, ze dne 26. dubna 2021 - bez předložených námitek;

V. Zastupitelstvo obce uděluje:
1. výjimku z dotačního programu obce pro místní spolky TJ Jiskra Hrušovany u Brna a
FK 1932 Hrušovany u Brna, z důvodu opožděného podání žádostí vůči termínu, k 30.
4. 2021 a s tím, že jejich žádosti mohou být posouzeny a dotační tituly projednány;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

