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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 5/2022, které se konalo 7. 3. 2022 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

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

2. program schůze rady obce dne 7. března 2021; 

3. ukončení nájmu automatu na vodu na rybářské chatě dle smlouvy č. 14000599 od spol. Stolní 
Voda s.r.o., a to ke dni 14. 6. 2022; 

4. dodatek ke smlouvě č. 200501001 se společností Agerit s.r.o. týkající se korekce cen za služby; 

5. objednávku 30 ks detektorů oxidu uhelnatého od spol. Zásobování a.s. v ceně 17 970 Kč vč. 
DPH; 

6. zapůjčení hasičské techniky obce Fiat Ducato a Škoda 125 – hasičský speciál v termínu 9. – 12. 

6. 2022 za účelem reprezentace obce na Hasičských slavnostech 2022 v Litoměřicích; 

7. žádost města Újezd u Brna o zveřejnění záměru prodat soubor pozemků a staveb tvořících 
bývalý vojenský areál „ARMY park“, č. j. HUB-710/2022; 

8. cenovou nabídku VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., na modernizaci zdroje 

užitkové vody na Sídlišti v ceně 302 339 Kč bez DPH; 

9. smlouvu č. 1/2022, o zpracování části povrchu pozemku, s  
S ; 

10. objednávku na připojení 24 datových zásuvek na Sokecu u spol. Agerit s.r.o. v hodnotě 32 865 

Kč vč. DPH; 

11. dodatek k pojistné smlouvě č. 729571850 ze dne 4. 2. 2022 se spol. Allianz pojišťovna, a. s., na 

pojištění povinného ručení vozu Fiat Ducato v ceně 18 630 Kč ročně. 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 4/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 4/2022; 

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

4. dopis náměstka ministra vnitra Mgr. Petra Vokáče ohledně pomoci s řešením situace zákazníků 
tzv. dodavatelů poslední instance, č. j. HUB-700/2022; 

5. protokol o kontrole České školní inspekce v MŠ Hrušovany u Brna, dle kterého nebyly 

porušeny právní předpisy, č. j. ČŠIB-69/22-B; 

6. zápis Krizového štábu ORP Židlochovice č. 01/2022 ze dne 3. 3. 2022; 
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7. zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci Hrušovany u Brna za rok 2021, č. j. KRPB-

13850/ČJ-2022-060320-DOF. 

 

Rada obce ukládá: 

1. tajemníkovi zveřejnění dotazníku k aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce na webu obce 

a facebookovém profilu;  

2. I. místostarostovi připravit celoroční objednávky údržby trvalkových záhonů na projednání na 

příštím jednání rady obce. 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna zvolit  jako přísedícího 

Okresního soudu Brno-venkov na funkční období 2022 – 2026. 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


