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Výpis z přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 6/2022, které se konalo 21. 3. 2022 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze rady obce dne 21. března 2021; 

3. pojistnou smlouvu na pojištění nemovitého majetku obce č. 4181741561 u Generali Česká 

pojišťovna a.s. s celkovou výší pojistného 104 767 Kč ročně (zodpovídá starosta); 

4. smlouvy na finanční dar pro Český střelecký svaz, z. s., Sportovně střelecký klub Miroslav 

v hodnotě 8 400 Kč (zodpovídá starosta); 

5. darovací smlouvu na finanční dar pro neziskovou organizaci Sázíme stromy, z. ú., v hodnotě 

5 000 Kč (zodpovídá starosta); 

6. nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru na zdravotním středisku Nádražní 195 pro 

paní Nikolu Bělíkovou, IČ: 14353679, na dobu neurčitou za měsíční nájemné ve výši 1520 Kč 

(zodpovídá I. místostarosta); 

7. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: HO-001030061788/001-ELIG se 

spol. EG.D, a.s., na pozemcích obce č. 1726/111, 1726/112, 1726/146, 1727/11, 1728/3, k. ú. 

Hrušovany u Brna, v rámci stavby „Hrušovany u Brna, rozš.k.NN, Tymet“ v hodnotě 18 200 

Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

8. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030066711/001-MOPR se 

spol. EG.D, a.s., na pozemku obce parc. č. 429/4, 432/4, 433/3 v k. ú. Hrušovany u Brna pro 

stavbu „Hrušovany, rozš. kNN, Říkovsk“ v hodnotě 3 000 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

9. žádost ředitelky ZŠ Hrušovany u Brna o navýšení osobního příplatku (č. j. HUB-853/2022) 

(zodpovídá tajemník); 

10. darovací smlouvu na finanční dar pro Linku bezpečí, z.s., ve výši 6 000 Kč (zodpovídá 

starosta); 

11. vyřazení Ing. Pavly Dratvové z hlasování o objednávce č. 11 – Údržba zeleně 2022 z důvodu 

střetu zájmů; 

12. celoroční objednávku na údržbu zeleně pro Ing. Martina Dratvu, IČ: 49759944. Celková 

fakturace za rok 2022 nepřesáhne 65 tis. Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

13. celoroční objednávku na údržbu zeleně pro Jitkou Sedlákovou, IČ: 01712829. Celková 

fakturace za rok 2022 nepřesáhne 40 tis. Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

14. smlouvu o přebírání a využívání odpadů s p. Bohumilem Tomanem, IČ: 133730081, na 

ukládání materiálu na terénní úpravy Kelblova jáma za 90 Kč za tunu odpadu (bez DPH) 

(zodpovídá starosta); 

15. záměr prodeje pozemku č. p. 1906/1, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 
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16. rozpočtové opatření č. 2/2022 (zodpovídá starosta); 

17. objednávku na úpravu dílny na adrese Masarykova 56 u spol. Svoboda a syn, s.r.o., za cenu 

178 295,08 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 5/2022; 

2. ověření zápisu z jednání rady obce č. 5/2022; 

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

4. zápis krizového štábu obce Hrušovany u Brna ze dne 16. 3. 2022; 

5. informaci starosty o krizi ve sdružených dodávkách energií a nezařazení obce do 

elektronických aukcí pro dodavatele energií; 

6. souhlasné vyjádření Státního pozemkového úřadu s dělením pozemku 1656/144, k. ú. 

Hrušovany u Brna, a změnou jeho kultury (č. j. SPU 026716/2022/123/Šk); 

7. zprávu o přezkumu výsledku hospodaření obce Hrušovany u Brna za rok 2021 

s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky; 

8. posouzení splnění podmínek uchazeče FCC Česká republika, s. r. o., pro veřejnou zakázku 

„Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna“; 

9. nahlášení střetu zájmů Ing. Pavly Dratvové v případě hlasování o objednávce č. 11 – Údržba 

zeleně 2022. 

 

Rada obce ukládá: 

1. II. místostarostovi zajistit dělení pozemku 1656/144, k. ú. Hrušovany u Brna, a změnu jeho 

kultury;  

2. tajemníkovi požádat Krajský úřad Jihomoravského kraje o dílčí audit hospodaření za rok 2022. 

 

Rada obce rozhodla: 

1. v souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, o výběru 

nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce „Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna“, kterou 

podala společnost FCC Česká republika, s.r.o., s celkovou nabídkovou cenou 20 687 491 bez 

DPH na šest let v období 2022 – 2028 (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce zamítá: 
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1. žádost o finanční dar pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub 

„Radost“ (zodpovídá starosta);  

2. žádost o individuální neinvestiční dotaci pro Sociální služby Uherské Hradiště, p. o., Domov 

pro seniory Buchlovice (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce doporučuje: 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna prodat pozemek č. p. 1906/1, k. ú. Hrušovany u Brna. 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


