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Rekapitulace přijatých usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 2N/2022, které se konalo 

2. prosince 2022 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program svého zasedání č. 2N/2022 dne 2. prosince 2022 dle předloženého písemného 

návrhu; 

2. rozpočtové opatření č. 14/2022; 

3. koupi pozemků v k. ú. Hrušovany u Brna, p. č. 572/19 o výměře 930 m², p. č. 573/2 o 

výměře 25 m² (jehož součástí je stavba bez č.p. nebo č. ev.), p. č. 574/2 o výměře 13 m², 

a části pozemků p. č. 572/12, p. č. 572/14 a p. č. 572/15, označených geometrickým 

plánem pro rozdělení pozemků č. 4035-30/2022 jako pozemky p. č. 572/43 o výměře 520 

m², p. č. 572/42 o výměře 79 m² a p. č. 572/44 o výměře 196 m², na které má v souladu s 

územním plánem předkupní právo, za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého 

posudku č. 1114-278/2022 ze dne 7. 10. 2022, jakožto cenu obvyklou ve výši 1 310 000,- 

Kč, ve vlastnictví společnosti BARONELA INDUSTRY s.r.o., IČ: 06563732, sídlem 

Sedlákova 518/39, Stránice, 602 00 Brno, dle podmínek uvedených v kupní smlouvě, 

která je přílohou usnesení, při absenci zástavního práva a za souhlasu věřitele s jejich 

převodem. 

 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu o průběhu jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 

2N/2022 dne 2. prosince 2022 Ing. Pavlu Dratvovou; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 

2N/2022 dne 2. prosince 2022 Mgr. Kateřinu Fraňkovou. 

 

Zastupitelstvo obce ověřuje: 

1. zápis č. 1N/2022 ze dne 17. října 2022 bez předložených námitek. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. kontrolu plnění usnesení č. 1N/2022 ze dne 17. října 2022 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na zasedání č. 2N/2022 dne 2. prosince 

2022. 

 

Zastupitelstvo obce bere ukládá: 

1. starostovi uzavřít za obec Hrušovany u Brna kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení, 

budou-li naplněny podmínky v ní uvedené. 


