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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 24/2022, které se konalo 4. října 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

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

2. program schůze rady obce dne 3. října 2022; 

3. vyloučení II. místostarosty z hlasování o objednávce situačního výkresu pro rozdělení pozemků 

z důvodu střetu zájmů; 

4. objednávku situačního výkresu pro rozdělení pozemků v areálu bývalého cukrovaru u spol. 

MIMOTO s.r.o. za cenu 1 200 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

5. objednávku posudku o ceně obvyklé pozemků v areálu bývalého cukrovaru, případně i pozemků 

dle geometrického plánu, u Ing. Tomáše Hudce, IČ: 47405163, za předpokládanou cenu do 20 000 

Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

6. navýšení nákladů k objednávce č. 25 na úpravu osvětlení ve sportovní hale na Jízdárenské ulici u 

spol. EL-INSTA ENERGO s.r.o. o 5 808 Kč vč. DPH na celkovou částku 204 490 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

7. změnový list č. 1 k akci Propojení ul. Stávání s vícepracemi v celkové hodnotě 114 349,61 Kč 

(zodpovídá starosta); 

8. smlouvu o zajištění zimní údržby se spol. ALUMISTR SE za cenu 750 Kč/hod. bez DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

9. smlouvu č.: HO-001030073955/002-ENOR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

pozemku parc. č. 444/2, k. ú. Hrušovany u Brna, se spol. EG.D, a.s., za náhradu 3 000 Kč bez 

DPH (zodpovídá starosta); 

10. odložení žádosti o vyjádření k možnosti využití přebytku ornice od spol. SUDOP BRNO, spol. 

s r.o., č. j. HUB-2633/2022 (zodpovídá starosta); 

11. odměny pro členy Mediální komise za rok 2022 dle návrhu předsedkyně komise (zodpovídá 

tajemník); 

12. služební cestu pro pracovnici obce, paní Migotovou, v termínu 3. 10. – 5. 10. 2022 na trase 

Hrušovany u Brna – Chrlice – Olomouc – Chrlice – Hrušovany u Brna se služebním vozem Dacia 

Duster 8B8 6610 (zodpovídá tajemník); 

13. vyřazení majetku dle návrhu č. 4-SMO-R-2022 v celkové ceně 4 001 Kč (zodpovídá I. 

místostarosta); 

14. úhradu škody na vozidle poškozené a odepsání této škody ve výši 908 Kč dle zápisu Škodní 

komise č. 3/2022 bez vymáhání náhrady (zodpovídá I. místostarosta); 

15. objednávku výpočetní techniky (notebook + MS Office) u spol. Agerit s.r.o. v ceně 27 412,55 Kč 

vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 23/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 23/2022; 

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

4. střet zájmů II. místostarosty ve věci objednávky situačního výkresu pro rozdělení pozemků; 

5. dopis ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka, Ph.D., ohledně druhé fáze „milostivého léta“; 
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6. oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení územního řízení o změně využití území k projektu 

„Víceúčelové hřiště s tenisovou stěnou a sektorem pro skok daleký vč. rozběhové dráhy, 

příjezdová komunikace“, č. j. MZi-OZPSU/18587/2022-3; 

7. oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení společného řízení na projekt „Modernizace a obnova 

stávajícího školního hřiště, přilehlé školní zahrady“, nositelem projektu je ZŠ Hrušovany u Brna., 

č. j. MZi-OZPSU/18588/2022-3; 

8. studii proveditelnosti k IROP na projekt Modernizace odborných učeben na Základní škole T. G. 

M. Hrušovany u Brna; 

9. informaci o nutnosti vytvoření nového webu obce a obecní policie; 

10. výpověď nájmu obecního bytu č. 669/2 ke 30. 9. 2022, č. j. HUB-2610/2022; 

11. svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna dne 17. 10. 2022 v 17:00 na 

Sokecu; 

12. zápis Škodní komise ke škodní události č. 3/2022 ze dne 3. 10. 2022. 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit předložený program zasedání zastupitelstva dne 

17. 10. 2022 v 17:00 na Sokecu. 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


