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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 17/2022, které se konalo 27. června 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

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

2. program schůze rady obce dne 27. června 2022; 

3. pořízení pamětní desky hrušovanskému rodákovi, plk. Bohumíru Krézkovi, který se účastnil 

leteckých bojů ve II. světové války (zodpovídá starosta); 

4. uzavírku silnice III/42510 Pohořelice – Rajhrad v termínu 23. 7. 2022 od 10 do 14 hodin a 

souhlasí s objízdnou trasu k uvedené uzavírce (zodpovídá starosta); 

5. splátkový kalendář na rok 2022 k nájemní smlouvě č. 6398102703 se Správou železnic, státní 

organizace, kterým se upravuje výše nájmu (zodpovídá starosta); 

6. smlouvu o dílo na výstavbu veřejného osvětlení v ulici Stávání se spol. ENORM, a.s., v ceně 

378 480 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

7. přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Hrušovany u Brna dle žádosti č. j. HUB-1757/2022 

(zodpovídá tajemník); 

8. přiznání odměny ředitelce ZŠ Hrušovany u Brna dle žádosti ze dne 27. 6. 2022 (zodpovídá 

tajemník); 

9. objednávku přemístění drátového plotu z MŠ Havlíčkova na MŠ Sídliště od spol. Svoboda a syn, 

s.r.o., v ceně 211 744,18 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

10. objednávku sečení trávy na pozemcích obce kolem východního obchvatu a přejezdu železnice na 

ulici Vodní u p. Michala Pavelky, IČO 05886635, v celkové ceně 39 536 Kč vč. DPH (zodpovídá 

I. místostarosta); 

11. darovací smlouvu 1/2022/TÚ na finanční dar ve výši 6 000 Kč pro paní Annou Rajnohovou, nar. 

31. 5. 1946, bytem Lesní 3334, Zlín, za umožnění realizace a provozování terénních úprav 

v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

12. darovací smlouvu 2/2022/TÚ na finanční dar ve výši 6 000 Kč pro paní Boženu Hulatovou, nar. 

16. 3. 1948, bytem Masarykova 8, Hrušovany u Brna, za umožnění realizace a provozování 

terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

13. darovací smlouvu 3/2022/TÚ na finanční dar ve výši 6 000 Kč pro paní Danu Schimmerlovou, 

nar. 28. 11. 1965, bytem Sušilova 79, Hrušovany u Brna, za umožnění realizace a provozování 

terénních úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

14. darovací smlouvu 4/2022/TÚ na finanční dar ve výši 6 000 Kč pro paní Helenu Pospíšilovou, nar. 

1. 9. 1950, bytem Stávání 531, Hrušovany u Brna, za umožnění realizace a provozování terénních 

úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

15. darovací smlouvu 5/2022/TÚ na finanční dar ve výši 6 000 Kč pro paní Ivetu Molčíkovou, nar. 

14. 4. 1967, bytem Lidická 686, Židlochovice, za umožnění realizace a provozování terénních 

úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

16. darovací smlouvu 6/2022/TÚ na finanční dar ve výši 6 000 Kč pro paní Marii Weisovou, nar. 16. 

1. 1950, bytem Viniční 487, Hrušovany u Brna, za umožnění realizace a provozování terénních 

úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 
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17. darovací smlouvu 7/2022/TÚ na finanční dar ve výši 6 000 Kč pro paní Magdalenu Kalousovou, 

nar. 14. 7. 1948, bytem Slatina nad Zdobnicí 72, za umožnění realizace a provozování terénních 

úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

18. darovací smlouvu 8/2022/TÚ na finanční dar ve výši 6 000 Kč s paní Evou Ryšánkovou, nar. 27. 

6. 1971, bytem Masarykova 15, Hrušovany u Brna, za umožnění realizace a provozování terénních 

úprav v Kelblově jámě (zodpovídá starosta); 

19. objednávku opravy váhy na sběrném dvoře v ceně 30 150 Kč vč. DPH u Ing. Tomáše Adámka, 

IČO 63398095 (zodpovídá I. místostarosta); 

20. zadání výzvy k podávání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hrušovany u Brna – 

Propojení ulice Stávání – komunikace“ (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 16/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 16/2022; 

3. upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům; 

4. oznámení T.J. Sokol Hrušovany u Brna o zájmu organizovat tradiční hrušovanské hody v termínu 

19. – 21. 8. 2022; 

5. komplexní vyjádření MěÚ Židlochovice k projektové dokumentaci ke stavbě „Víceúčelové hřiště 

a školní zahrada ZŠ, Hrušovany u Brna“, č. j. MZi-OZPSU/10211/2022-2; 

6. oznámení starosty o nepřítomnosti v úřadu z důvodu čerpání dovolené; 

7. předání závazného stanoviska obce ke 100% financování projektu zkapacitnění ČOV a přivaděče 

na valné hromadě dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko; 

8. žádost o poskytnutí nouzového bydlení v obci č. j. HUB-1747/2022. 

 

Rada obce ukládá: 

1. kronikářkám pátrat po informacích a bydlišti hrušovanského rodáka, plk. Bohumíra Krézka, který 

se účastnil leteckých bojů ve II. světové války; 

2. tajemníkovi zajistit smlouvu s dechovou kapelou Pálavanka a návrh smlouvy o krátkodobé 

výpůjčce Sokecu pro T.J. Sokol Hrušovany u Brna; 

3. I. místostarostovi zajistit kácení jedle na pozemku 544, k. ú. Hrušovany u Brna v souladu 

s vyjádřením vlastníka pozemku: Státního pozemkového úřadu ČR, státní organizace. 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna neschválit návrh na pořízení změny územního plánu dle 

žádosti č. j. HUB-1330/2022; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022. 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


