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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 4N/2022, které se konalo 7. prosince 2022 

 

Rada obce schvaluje: 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Markéta Karbanová; 

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

3. ceník reklamy vysílané v Regionální kabelové televizi dle předloženého návrhu (zodpovídá 
starosta); 

4. jednací řád Redakční rady Regionální kabelové televize dle předloženého návrhu (zodpovídá 
starosta); 

5. podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví na 
podprogram Informační centra veřejných knihoven v rámci informační služby knihoven ve výši 
55 000 Kč. Název projektu: Přechod na AKS Tritius a pořízení multifunkční tiskárny v celkových 
nákladech 78 600 Kč (zodpovídá starosta); 

6. nájemní smlouvu na obecní byt na ul. Jízdárenská, č. p. 237 na dobu určitou 2 let do 31. 12. 2024 
za měsíční nájemné ve výši 11 572 Kč s  

(zodpovídá starosta); 
7. nájemní smlouvu (sociální bydlení) na obecní byt č. 1/669 na dobu určitou 1 roku do 31. 12. 2023 

za měsíční nájemné ve výši 2 078 Kč s  

(zodpovídá starosta); 
8. nájemní smlouvu na obecní byt č. 3/223 na dobu určitou 2 let do 31. 12. 2024 za měsíční nájemné 

ve výši 6 590 Kč s  (zodpovídá starosta); 
9. nájemní smlouvu na obecní byt č. 4/223 na dobu určitou 2 let do 31. 12. 2024 za měsíční nájemné 

ve výši 7 460 Kč s  (zodpovídá 
starosta); 

10. nájemní smlouvu (sociální bydlení) na obecní byt č. 2/669 na dobu určitou 1 roku do 7. 12. 2023 

za měsíční nájemné ve výši 2 316 Kč s  

(zodpovídá starosta); 
11. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330049941/005-MDP se spol. EG.D, a.s., na 

pozemcích obce parc. č. 1866/3, 1867/2, 1868/3, 1869/2, 1870/3, 1871/3, 1873/3, 1874/4, 1875/3, 

1876/3, 1879/13, 1879/14, 1879/15, 1879/16, 1879/17, 413/8, 426/5, 427/4, 429/4, 433/3, 435/5, 

437/2, 437/5, 439/4, 441/5, 441/6, 444/2, 444/8, 446/4, 447/4, 449/2, 449/4, 452/2, 452/5, 406/2, 

k. ú. Hrušovany u Brna, za jednorázovou náhradu ve výši 43 000 Kč bez DPH (zodpovídá 
starosta); 

12. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330049941/006-MDP se spol. EG.D, a.s., na 

pozemku obce parc. č. 1872/3, k. ú. Hrušovany u Brna, za jednorázovou náhradu ve výši 1 000 Kč 
bez DPH (zodpovídá starosta); 

13. darovací smlouvu na finanční dar ve výši 5 000 Kč pro Spolek zdravotně postižených Brněnska 

(zodpovídá starosta); 
14. smlouvu o poskytování hostingových služeb se společností ALIS, spol. s r.o. v ceně 2900 Kč bez 

DPH za rok (zodpovídá starosta); 
15. kupní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem ČR na odkup dřeva v hodnotě 105 Kč vč DPH 

(zodpovídá I. místostarostka); 
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16. smlouvu o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. v pozemcích obce parc. č. 3 a 151, k. ú. 
Hrušovany u Brna za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

17. objednávku právního posouzení věci úpravy zadání projektu MŠ Havlíčkova u spol. ASHPA 

oběhová hospodářství, s.r.o., v předpokládané ceně 12 tis. Kč bez DPH (zodpovídá I. 

místostarostka); 

18. objednávku opravy havarijního stavu elektřiny na Loosově vile v předpokládané ceně do 20 000 

Kč vč. DPH u Jaroslava Karbana, IČ: 76539237 (zodpovídá I. místostarostka); 

19. objednávku opravy havarijního stavu vodovodu a kanalizace na Loosově vile v předpokládané 
hodnotě do 10 000 Kč vč. DPH u Tomáše Procházky, IČ: 72485086 (zodpovídá I. místostarostka); 

20. vyřazení majetku ZŠ v celkové hodnotě 33 525,67 Kč dle předložené žádosti č. j. ZSH 

655/2022/1. Vyřazení zajistí I. místostarostka a účetní příspěvkové organizace (zodpovídá I. 

místostarostka); 

21. rozpočet Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna ve výši příjmů a výdajů 25 275 000 

Kč a příspěvek obce ve výši 2 395 000 Kč, dle předloženého návrhu (zodpovídá starosta); 
22. rozpočtový výhled Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna na roky 2024 a 2025 ve výši 

příjmů a výdajů 25 900 000 Kč (zodpovídá starosta); 
23. rozpočet Mateřské školy Hrušovany u Brna ve výši příjmů a výdajů 18 220 000 Kč a příspěvek 

obce ve výši 1 845 000 Kč, dle předloženého návrhu (zodpovídá starosta); 
24. rozpočtový výhled Mateřské školy Hrušovany u Brna na roky 2024 a 2025 ve výši příjmů a 

výdajů 18 220 000 Kč (zodpovídá starosta); 

25. odměnu pro ředitelku Mateřské školy Hrušovany u Brna ve výši dle předložené žádosti 
(zodpovídá starosta); 

26. odměnu pro ředitelku Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna ve výši dle předložené 
žádosti (zodpovídá starosta); 

27. navýšení rozpočtu Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna na rok 2022 o 313 000 Kč na 
pokrytí nákladů na elektřinu a plyn (zodpovídá starosta); 

28. rozpočtové opatření č. 15/2022 (zodpovídá starosta); 
 

Rada obce bere na vědomí: 
1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 3N/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 3N/2022; 

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

4. informaci o podání žádosti o dotaci na odborné učebny ZŠ ze dne 30. listopadu 2022; 

5. statut Regionální kabelové televize dle předloženého návrhu; 

6. Bc. Romana Ivičiče jako člena Redakční rady Regionální kabelové televize; 

7. cenovou nabídku na pořízení dvoukřídlých vrat na zahradě Loosovy vily v předpokládané hodnotě 
44 431,2 Kč vč. DPH u spol. Kovovýroba Kirš, IČ: 60393726; 

8. žádost o odepsání nedobytné pohledávky vůči firmě One Energy & One Mobile a.s. z evidence 

účetnictví MŠ; 

9. svolání zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna dne 19. 12. 2022 v 18 hod. na Sokecu 

 

Rada obce ukládá: 
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1. II. místostarostovi ve spolupráci s Komisí dopravní a pro územní rozvoj předložit připomínky ke 
konceptu projektu „Rekonstrukce ul. Masarykova v Hrušovanech u Brna“; 

2. starostovi kontaktovat vedoucího oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce ohledně možnosti 

dotací na MŠ; 

3. II. místostarostovi přípravu smlouvy na právní služby ve věci umenšení dobývacího prostoru; 

 

Rada obce jmenuje: 

1. Mgr. Evu Kadlecovou předsedkyní Komise sociální a bytové (zodpovídá starosta); 
2. Mgr. Evu Kadlecovou předsedkyní Komise mediální (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce doporučuje: 

1. zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku obce dle návrhu 3-SMO-Z-2022 v celkové hodnotě 
98 084,70 Kč; 

2. zastupitelstvu obce projednat dohodu o provedení práce pro neuvolněného zastupitele, 

p. Miroslava Rožnovského; 

3. zastupitelstvu obce projednat žádost o dotaci Mysliveckého spolku Lípa Hrušovany u Brna; 

4. zastupitelstvu obce projednat žádost o dotaci pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.; 
5. zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na rok 2023; 

6. zastupitelstvu obce projednat návrh na odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce a 

předsedům komisí, kteří nejsou členové zastupitelstva; 

7. zastupitelstvu obce projednat vyřazení majetku v jednotkové hodnotě nad 3 tis. Kč MŠ a ZŠ dle 
předložených návrhů; 

8. zastupitelstvu obce projednat dotační program a pravidla 2023 a schválení výzvy k podávání 
žádostí; 

9. zastupitelstvu obce schválit výzvu k podávání žádostí o dotace obce z dotačního programu; 

10. zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2022 

 

Rada obce zamítá: 

1. žádost o dar pro Nemocnici Ivančice, příspěvkovou organizaci, č. j. HUB-3042/2022 (zodpovídá 
starosta); 

 

 

 

Pavel Kadlec, starosta obce 


