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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 23/2022, které se konalo 19. září 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

2. program schůze rady obce dne 19. září 2022; 

3. ukončení dohody o provedení práce s paní Mgr. Jarmilou Krausovou ke dni 30. 9. 2022. Rada 

obce vyslovuje poděkování za dlouhodobou práci pro obec ve funkci předsedkyně KPOZ 

(zodpovídá starosta); 

4. ukončení nájmu v budově TO p. č. 861/1 v k. ú Hrušovany u Brna, číslo smlouvy 6398100820, ke 
dni 30. 9. 2022 – po dohodě obou stran (zodpovídá starosta); 

5. smlouvu o spolupráci vztahující se k provozu sociálního zařízení v žst. Hrušovany u Brna 

(zodpovídá starosta); 

6. smlouvu o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky objektu č. p. 214 na ulici Loosova, 
číslo smlouvy 4000246916 za úplatu 145,20,- Kč, včetně DPH/rok (zodpovídá starosta + hlavní 
účetní); 

7. licenční smlouvu č. VP 2022 149-664 o veřejném provozování mezi obcí Hrušovany u Brna a 
OSA, Čs. armády 786/20, Praha. Jedná se o uhrazení poplatků za autorská práva z hudebních děl, 
které byly využity na tradičních hodech ve dnech 21.8. 2022 ve výši 2.783,00,- Kč, včetně DPH 

(zodpovídá starosta + hlavní účetní); 
8. objednávku č. 62/2022 na servis požárního vozidla MAN CAS 20 v ceně do 14 000 Kč, vč. DPH, 

u spol. Tourbus, a.s. (zodpovídá I. místostarosta); 

9. objednávku č. 63/2022 na 14 kusů stromů dle cenové nabídky ze dne 16. 9. 2022 v ceně 25 410 
Kč vč. DPH u spol. Acer Etc. s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta); 

10. objednávku č. 64/2022 na umytí východní a západní fasády zdravotního střediska v ceně 15 000 
Kč (neplátce DPH) u p. Marka Riedla, IČO 76255514 (zodpovídá I. místostarosta); 

11. rozpočtové opatření, v souladu s pověřením ZO, č. 12/2022 a doporučuje zastupitelstvu obce, aby 
toto rozpočtové opatření vzalo na vědomí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce (zodpovídá 
starosta); 

12. cenovou nabídku a objednává u společnosti Ing. Jiří Bajer, Venhudova 25, 613 00 Brno zhotovení 
prováděcí projektové dokumentace, včetně žádosti o společné povolení ve výši 423.500,- Kč, s 
termínem dodání 30.05. 2023 (zodpovídá I. místostarosta); 

13. cenový návrh víceprací, který byl odsouhlasen TDI, včetně samotného investora ve výši 
114.349,61,- Kč/včetně DPH. Provedení těchto víceprací je nezbytné pro zdárné dokončení díla 

(zodpovídá starosta); 

14. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 9. 2022 se spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a. s., na prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2022 (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 22/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 22/2022; 

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

4. informaci starosty o připravenosti podání žádosti o finanční dotaci IROP, prostřednictvím své 
příspěvkové organizace Základní škola Hrušovany u Brna; 
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5. usnesení PČR č. j. KRPB 148521-19/TČ-2022-060320-OUL o odložení trestní věci; 
6. dopis MVCR č. j. MV-160805-1/EG-2022 ve věci dodavatelů energií pro školská zařízení obce. 

 

Rada obce rozhodla: 

1. v režimu správy daní a poplatků o vracení přeplatků, dle § 154 a § 155 daňového řádu, v hodnotě 
nižší než 200,- Kč (zodpovídá správce poplatku p. Seďová). 

 

Rada obce ukládá: 

1. určené osobě obce za územní plán Ing. arch. Dušan Knoflíček a pořizovateli ÚP obce Josefu 
Průšovi, aby požadované doklady doručili na KÚ JMK do 22. 9. 2022; 

2. starostovi obce zajistit znalecký posudek na pozemky zatížené předkupním právem u soudního 
znalce v nejbližším možném termínu – pan Hudec; 

3. II. místostarostovi, aby zajistil na příští jednání rady obce, 3. 10. 2022 návrh postupu a doporučení 
ZO. Odpověď ZO musí být do tří měsíců od výzvy, dne 8. září 2022 tj. do 8. listopadu 2022. 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce, aby se na svém nejbližším zasedání předkupního práva vzdalo ve prospěch 
. 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


