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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 2N/2022, které se konalo 7. listopadu 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Jan Šnajnar; 

2. program schůze rady obce dne 7. listopadu 2022; 

3. znění odpovědi na žádost o vyjádření podpory Turistickému informačnímu centru na pozemcích 

parc. č. 1401/1 a 1401/2, k. ú. Hrušovany u Brna dle předloženého návrhu (zodpovídá starosta); 

4. uzavření Mateřské školy v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023 v souladu se 

žádostí ředitelky MŠ (zodpovídá starosta); 

5. zřízení Komise pro zájmové činnosti, kulturu a sport (zodpovídá starosta); 

6. zřízení Komise pro moderní technologie (zodpovídá starosta); 

7. zřízení Komise dopravní a pro územní rozvoj (zodpovídá starosta); 

8. zřízení Komise životního prostředí (zodpovídá starosta); 

9. zřízení Komise škodní a majetkové (zodpovídá starosta); 

10. zřízení Komise mediální (zodpovídá starosta); 

11. zřízení Komise sociální a bytové (zodpovídá starosta); 

12. objednávku opravy stroje Vega 36 HP u spol. Traktorservis-ML s.r.o., v ceně 37 471 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarostka); 

13. plán a harmonogram inventarizace majetku obce ke 31. 12. 2022, složení hlavní a dílčích 

inventarizačních komisí (zodpovídá I. místostarostka). 

 

Rada obce bere na vědomí: 

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

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 1N/2022; 

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

4. vyrozumění o zápisu změn do živnostenského rejstříku ze dne 2. 11. 2022; 

5. rozhodnutí MěÚ Židlochovice o změně využití území pro účel „Víceúčelové hřiště s tenisovou 

stěnou a sektorem pro skok daleký vč. rozběhové dráhy, příjezdová komunikace“ (č. j. MZi-

OZPSU/18587/2022-KD); 

6. informaci o zrušení dotační výzvy pro projekt modernizace venkovních prostor ZŠ; 

7. oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu 

Hrušovany u Brna, obytný soubor „Pod Střediskem“, infrastruktura 8 RD – staveništní 

komunikace (č. j. MZi-OD/16901/2022-2 SO); 

8. aktualizaci strategického plánu rozvoje obce pro roky 2022 – 2030; 

9. sdělení MěÚ Židlochovice o souhlasu s dělením pozemků parc. č. 572/12, 572/14 a 572/15 v k. ú. 

Hrušovany u Brna (č. j. MZi-OZPSU/20473/2022-3); 

10. nařízení starosty č. 1 k zajištění bezproblémových příprav inventarizace majetku a závazků k 31. 

12. 2022. 
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Rada obce jmenuje: 

1. Mgr. Kateřinu Fraňkovou předsedkyní Komise pro zájmové činnosti, kulturu a sport (zodpovídá 

starosta); 

2. Ing. Radomíra Kurečku předsedou Komise pro moderní technologie (zodpovídá starosta); 

3. Bc. Filipa Kiowského předsedou Komise dopravní a pro územní rozvoj (zodpovídá starosta); 

4. Ing. Jiřího Sekoru, MBA, předsedou Komise životního prostředí (zodpovídá starosta); 

5. Ing. Romana Pospíšila předsedou Komise škodní a majetkové (zodpovídá starosta). 

 

 

Pavel Kadlec, starosta obce 


