
Rekapitulace usnesení č. 5/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 4. 10. 2021 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: p. Karin Blahofská 

     p. Lukáš Zekl 
  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. kontrolu plnění usnesení č. 4/2021/ZO ze dne 26. července 2021; 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 5. jednání ZO/2021, dne 4.října 

2021; 

3. předložené rozpočtové opatření č. 8/2021; 

4. předložené rozpočtové opatření č. 9/2021; 

5. předložené rozpočtové opatření č. 10/2021; 

6. závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 
dobrovolného svazku obcí – Region Židlochovicko; 

7. závěrečný účet, včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2020 
dobrovolného svazku obcí – VaK Židlochovicko; 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. program svého 5. jednání, dne 4. října 2021, dle písemného návrhu – svolání ZO č. 
5/2021; 

 

2. aktualizovaný rozpočtový výhled obce na období 2021 – 2025, dle písemné přílohy č. 
1, která je nedílnou součástí důvodové zprávy 7/5 a zápisu zastupitelstva obce ze dne 4. 

října 2021; 

 

3. Pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce 
Hrušovany u Brna s účinností od 4. října 2021 dle uvedeného ceníku;  

 

4. ve veřejném zájmu, ceník sníženého nájmu, v rámci Pravidel pro pronajímání 
pozemků, bytů a nebytových prostor, u nebytových prostor v objektech Sportovní hala 
a Sokec pro činnost místních spolků, včetně dětí a mládeže. 
Důvodem je podpora činnosti v oblastech sportu, kultury, sociálních věcí a 
společenských záležitostí. Zejména rozvoj tělesné zdatnosti, podpory zdravého 
životního stylu, živé kultury, ochotnického divadla a prorodinné politiky, včetně 
podpory seniorů; 

 
5. aktualizaci Plánu rozvoje sportu a jeho podporu v letech 2017 – 2027; 

 
6. dodatek č. 2 úvěrové smlouvy č. 0495286169/LCD ze dne 3. 9. 2019 na zabezpečení 

financování investiční akce Sokec - společensko kulturní centrum obce Hrušovany u 



Brna z důvodu kvartálního odvodu DPH. Dočerpání úvěru se posouvá na nový termín 
do 30. října 2021; 

 

7. vyřadit z hlasování p. Ing. Markétu Karbanovou – ohlášení střetu zájmu; 

 

8. kupní smlouvu s , 

, 

v rámci SJM, na prodej pozemku p. č. 1656/180, k. ú. Hrušovany u 
Brna, o výměře 76 m² za cenu 75 240 Kč. Pozemek je osvobozen od DPH dle § 56 
odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., tj. sazba DPH činí 0 %; 

 

9. kupní smlouvu s  

 na prodej pozemku p. č. 1656/181, k. ú. Hrušovany u Brna, o 

výměře 45 m² za cenu 44 550 Kč. Pozemek je osvobozen od DPH dle § 56 odst. 1 

zákona č. 235/2004 Sb., tj. sazba DPH činí 0 %; 

 

10. kupní smlouvu s  

, na prodej pozemku p. č. 1656/182, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 15 m² za 

cenu 14 850 Kč. Pozemek je osvobozen od DPH dle § 56 odst. 1 zákona č. 235/2004 
Sb., tj. sazba DPH činí 0 %; 

 

11. kupní smlouvu s  

 
 

 na prodej pozemku 148/2, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 15 

m² za cenu 41 250 Kč. Pozemek je osvobozen od DPH dle § 56 zákona č. 235/2004 
Sb., tj. sazba DPH činí 0 %; 
 

12. kupní smlouvu se spol. BKE a.s., IČ: 25503421, se sídlem U Výzkumu 603, 66462 
Hrušovany u Brna na odkup pozemků p. č. 1784/76, 1784/77, 1784/78, 1784/79, 

1784/80, 1784/81, k. ú. Hrušovany u Brna, o celkové výměře 37 m² za cenu 15 725 Kč. 

Pozemky jsou osvobozeny od DPH dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., tj. sazba DPH činí 
0 %; 
 

13. darovací smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a paní Janou Jedounkovou, kde obec, 

jako dárce, poskytuje dar v hodnotě 100.000,- Kč na likvidaci škod způsobené 
tornádem; 
 

14. smlouvu o spolupráci, mezi obcí Hrušovany u Brna a společností TYMET real estate 

Brno, která, v rámci naplňování územního plánování, definuje spolupráci s investorem, 

definuje jeho povinnosti vůči obci a povinnosti obce při přípravě území pro bytovou 
výstavbu v k. ú. Hrušovany u Brna; 

 

III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 4. října 2021 – 

paní Karin Blahofskou; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 5. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 4. října 2021 – 

pana Lukáše Zekla; 



3. za člena školské rady ZŠ TGM Hrušovany u Brna, za zřizovatele školy, pana Ing. 
arch. Dušana Knoflíčka na období 2021 – 2024; 

4. za člena školské rady ZŠ TGM Hrušovany u Brna, za zřizovatele školy, paní Ing. 

Pavlu Dratvovou na období 2021 – 2024; 

5. za člena školské rady ZŠ TGM Hrušovany u Brna, za zřizovatele školy, paní 
Miroslavu Šebelovou na období 2021 – 2024; 

6. paní Jitku Votavovou, nar. 16. 8. 1960, bytem Havlíčkova 110, 664 62 Hrušovany u 
Brna do funkce přísedící Okresního soudu Brno – venkov na funkční období let 2021 

– 2025; 

 

 

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje: 

 
1. zápis č. 3/2021/ZO, ze dne 31. května 2021 – bez předložených námitek; 

 

2. zápis č. 4/2021/ZO, ze dne 26. července 2021 – bez předložených námitek; 
 

 

V. Zastupitelstvo obce akceptuje: 

 
1. oznámení o nápravě chyby KÚ JMK, pracoviště KÚ Brno-venkov a schvaluje zahrnutí 

do inventarizace pozemky – upravený - p. č. 1279/78 o výměře 1731 m2 a nově p. č. 
1279/111 o výměře 73 m2 a p. č. 1279/113 o výměře 53 m2 v hodnotě 12.444,20,- 
Kč, současně rozhodlo o vyřazení pozemků p. č 1279/110 o výměře 148 m2 a p. č. 
1279/112 o výměře 1182 m2. Hodnota vyřazených pozemků je 8.911,- Kč. Vše dle 
oznámení č. j. OR-1244/2021-703-3.   

Zodpovídá správce majetkové evidence – účetní obce Vlasta Kadlecová 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Miroslav Rožnovský, starosta obce 


