
Rekapitulace usnesení č. 6/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 13. 12. 2021 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: p. Marie Rožnovská 

     p. Vladimír Lazar 
  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 
1. kontrolu plnění usnesení č. 5/2021/ZO ze dne 4. října 2021; 

 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 6. jednání ZO/2021, dne 13. 

prosince 2021; 

 

3. informaci o vrácení části dotace na Přístavbu základní školy v Hrušovanech u Brna, 

evidenční číslo EDS 133D311000122, ve výši 20.000,-Kč za nesplnění časového 
indikátoru o nejvyšším počtu žáků k 31. 8. 2019 s tím, že nedošlo k porušení 
rozpočtové kázně a obci nevznikla žádná škoda; 

 

4. předložené rozpočtové opatření č. 11/2021; 

 

5. předložené rozpočtové opatření č. 12/2021; 

 

6. předložené rozpočtové opatření č. 13/2021; 

 

7. předložené rozpočtové opatření č. 14/2021; 

 

 

     II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. program svého 6. jednání, dne 13. prosince 2021, dle písemného návrhu – svolání ZO 

č. 6/2021; 

 

2. zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva obce; 

 

3. rozpočtové provizorium obce na rok 2022, dle písemné přílohy č. 1 – Rozpočtové 
provizorium 2022; 

 

4. aktualizovaný rozpočtový výhled obce na období 2021 – 2025, dle písemné přílohy č. 
1, která je nedílnou součástí důvodové zprávy 10/6 a zápisu zastupitelstva obce ze dne 

13. prosince 2021;  

 

5. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o stanovení systému odpadového hospodářství; 
 



6. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství; 
 

7. kupní smlouvu s  

 na prodej části pozemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna, 
geometrickým plánem č. 1783-32/2021 označeným jako pozemek p. č. 765/92 o 
výměře 201 m² za cenu 130.650,- Kč. Prodej pozemku není předmětem DPH; 

 
8. Dodatek č. 2 stanov DSO Region Židlochovicko, upravující rozhodování valné 

hromady a předsednictva svazku mimo zasedání; 
 

9. vyřazení majetku obce, dle písemných návrhů č. SU 022 AU 10 v hodnotě 87.745,-Kč, 
SU 028 AU 10 v hodnotě 48.042,60,-Kč a SU 028 AU 30 v hodnotě 98.258,81,-Kč ZŠ 
– Z – 2021 v celkové hodnotě 234.046,41,-Kč, které jsou nedílnou součástí důvodové 
zprávy a zápisu zastupitelstva obce. Za vyřazení zodpovídá ředitelka ZŠ a účetní 
příspěvkové organizace; 
 

10. vyřazení majetku obce, dle písemných soupisů č.j. 2 – SMO – Z/2021 a č.j. 3 – SMO – 
Z/2021 ze dne 29. 11. 2021. Celková hodnota vyřazeného majetku činí 805.723,30,-Kč. 
Vyřazení zajistí I. místostarosta a účetní obce; 
 

11. dodatek č. 5 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 
13007647/9090001371 ze dne 22. 12. 2016 se společností EG.D, a.s.. Dodatkem se 
prodlužuje termín realizace do 31. 12. 2022; 
 

12. darovací smlouvu se spol. TYMET real estate s.r.o – přijetí daru na pozemky 1727/1, 
1728/1, 1728/4, k.ú. Hrušovany u Brna. Odhad ceny pozemků, které obec nabude do 
vlastnictví činí 1.190.750,-Kč; 
 

13. odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, které jsou 
poskytovány v souladu s Nařízením vlády č. 338/2020 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev v platném znění, a to od 1. 1. 2022 ve výši: neuvolněný 
místostarosta 12 540 Kč, radní 3 000 Kč, radní + předseda výboru nebo komise 5 970 
Kč, radní + předseda výboru nebo komise + člen komise nebo výboru 6 170 Kč, 
předseda výboru nebo komise 2 970 Kč, předseda výboru nebo komise + člen komise 
nebo výboru 3 170 Kč, člen výboru + člen komise 1 470 Kč, člen výboru nebo komise 
1 270 Kč, zastupitel 1 070 Kč; 
 

14. výzvu k podávání žádostí o dotace, v souladu s dotačním programem obce na rok 2022; 
 

15. odpis a vyřazení majetku dke písemného návrhu Mateřské školy Hrušovany u Brna č. 
4-MŠ-Z-2021 v celkové hodnotě 34.275 Kč. Za vyřazení zodpovídá ředitelka MŠ a 
účetní příspěvkové organizace; 
 

16. doplnění programu o bod „Pověření Rady obce na výjimku z pravidel k pronajímání 
nebytových prostor za nižší cenu v místě a čase obvyklou“; 

 

17. pověření pro Radu obce na výjimku z pravidel pro uzavření nájemní smlouvy 
k pronajímání nebytových prostor za nižší cenu v místě a čase obvyklou na dobu 

určitou – 3 roky; 



     III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 13. prosince 

2021 – paní Marii Rožnovskou; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 13. prosince 

2021 – pana Vladimíra Lazara; 

 

     IV. Zastupitelstvo obce souhlasí: 
 

1. s doplněním programu zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 6/2021/ZO o bod č. 
23, bod č. 24. a bod č. 25; 

 

 

     V. Zastupitelstvo obce ověřuje: 

 
1. zápis č. 5/2021/ZO, ze dne 4. října 2021 – bez předložených námitek; 

 

 

     VI. Zastupitelstvo obce ruší: 
 

1. své usnesení č. 10/5/2021 ze dne 4. října 2021 – kterým schválilo aktualizaci 
rozpočtového výhledu obce na období 2021 – 2025; 

 

2. usnesení č. 45/3/2021 ze dne 31. května 2021 pro nesouhlas SÚ s dělením pozemku; 
 

 

      VII. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
 

1. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, o výši odměn za 
výkon funkcí členů komisí rady obce a členů výborů zastupitelstva obce Hrušovany u 
Brna, kteří nejsou členy ZO, dle písemného návrhu a v souladu s doporučením Rady 

obce, ze dne 1. prosince 2021; 

 

 

       VIII. Zastupitelstvo obce zamítá: 

 
1. nabídku společnosti VIAGEM a.s. (č.j. HUB – 2368/2021) na odkup podílu na 

pozemcích na LV 1268 v katastru obce Hrušovany u Brna; 

 
 

 

 

 

 

                                                                                       Miroslav Rožnovský, starosta obce 

 

 


