
Rekapitulace usnesení č. 2/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 9. 5. 2022 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: p. Lukáš Zekl 

     p. Bc. Lubomír Šimovec 

  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
1. kontrolu plnění usnesení č. 1/2022/ZO ze dne 14. února 2022; 

 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 2. jednání ZO/2022, dne 9.května 

2022; 

 

3. předložené rozpočtové opatření č. 1/2022; 

 

4. předložené rozpočtové opatření č. 2/2022; 

 

5. předložené rozpočtové opatření č. 3/2022; 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 

1. stažení bodu č. 8 – projednání závěrečného účtu DSO – Region Židlochovicko 

z programu; 

 

2. doplnění programu o dva body, a to bod č. 22/2 – schválení smlouvy o 

spolufinancování sociálních služeb ORP/JMK 2022 a schválení rozpočtového opatření 

č.5;  

 

3. program svého 2. jednání, dne 9. května 2022, dle písemného návrhu – svolání ZO č. 

2/2022; 

 

4. zprávu finančního výboru zastupitelstva obce s navrženým doporučením dle zprávy 

finančního výboru ze dne 4. 5. 2022; 

5. zprávu kontrolního výboru zastupitelstva obce ze 26. 4. 2022; 

 

6. veřejnosprávní kontrolu příspěvkové organizace Základní školy T. G. Masaryka, 

Masarykova 167, 664 62 Hrušovany u Brna, IČ: 75023245, dle zprávy o provedení 

veřejnosprávní kontroly ze dne 25. 4. 2022; 

 

7. veřejnosprávní kontrolu příspěvkové organizace Mateřské školy Hrušovany u Brna, 

Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna, IČ: 75023229, dle zprávy o provedení 

veřejnosprávní kontroly ze dne 25. 4. 2022; 

 



8. změnu odpisových plánů, dle přílohy č. 1 zprávy HIK; 

 

9. inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2021; 

 

10. roční účetní závěrku obce za rok 2021, včetně doprovodných příloh a protokolu o 

schvalování účetní závěrky za rok 2021; 

 

11. závěrečný účet obce za rok 2021, včetně zprávy o přezkumu hospodaření obce za rok 

2021 včetně hospodářského výsledku za rok 2021 – bez výhrad; 

 

12. kupní smlouvu s Vladimírem Veselým, nar. 1. 5. 1954, bytem Jízdárenská 575, 

Hrušovany u Brna, na prodej pozemku p.č. 1906/1, k.ú. Hrušovany u Brna, o výměře 

118 m² za cenu 26 000,- Kč. Prodej pozemku není předmětem DPH; 

 
13. poskytnutí účelového finančního daru na zabezpečení provozu Domova Důstojného 

stáří, Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna v roce 2022 ve výši 250 000,-Kč; 

 

14. soukromoprávní darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 250 000,-Kč 

mezi Villa Martha  - Domov důstojného stáří, Tyršova 173, 664 62 Hrušovany u Brna, 

realizátor: Betánie – křesťanská pomoc, Joštova 7, 602 00 Brno, IČO: 653 495 47, 

zastoupený Ing. Daniel Zásměta – ředitel, č.ú. 30015-1349416329/0800, bank. Spoj. 

Česká spořitelna Brno; 

 

15. poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro fotbalový klub FK 1932 Hrušovany u 

Brna na zabezpečení oslav 90 let vzniku klubu v rámci 770 let obce Hrušovany u Brna 

ve výši 49 000,-Kč; 

 
16.  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace, ve výši 49 000,-

Kč, pro FK 1932 Hrušovany u Brna na zabezpečení oslav 90 let vzniku klubu v rámci 
770 let obce Hrušovany u Brna a pověřuje starostu podpisem smlouvy; 

 
17. vyřazení majetku obce, dle písemného soupisu č.j. 2 – SMO – Z/2022. Celková 

hodnota vyřazeného majetku činí 54 768,46 Kč. Vyřazení zajistí I. místostarosta a 
účetní obce; 

 
18. stažení odpisu pohledávky u společnosti One Energy – One Mobile, a.s.; 

 
19. smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na zajištění financování sociálních služeb 

v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování 
registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního 
obvodu ORP Židlochovice pro rok 2022 v celkové výši 319 644,-Kč; 

 
20. rozpočtové opatření č. 5/2022 na zabezpečení financování sociálních služeb ORP/JMK 

2022; 
 

 

    Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu o průběhu 2. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 9. května 2022 

– pana Lukáše Zekla; 



2. za ověřovatele zápisu o průběhu 2. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 9. května 2022 

– pana Bc. Lubomíra Šimovce; 

3. pana Ing. Jiřího Homolu, nar. 24. 4. 1961, bytem Viniční 435, 664 62 Hrušovany u 

Brna do funkce přísedící Okresního soudu Brno-venkov na funkční období let 2022 – 

2026; 

 

Zastupitelstvo obce ověřuje: 

 
1. zápis č. 1/2022/ZO, ze dne 14. února 2022 – bez předložených námitek; 

 

 
 

 

                                                                                       Miroslav Rožnovský, starosta obce 

 


