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Rekapitulace přijatých usnesení 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna č. 3N/2022, které se konalo 

19. prosince 2022 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. upravený program svého zasedání č. 3N/2022 dne 19. prosince 2022 dle předloženého 

písemného návrhu; 

2. vyřazení majetku obce, dle písemného soupisu č. 3-SMO-Z-2022 ze dne 3. 10. 2022. 

Celková hodnota vyřazeného majetku činí 98 084,70 Kč. Vyřazení zajistí I. 

místostarostka a účetní obce; 

3. vyřazení majetku MŠ dle písemného návrhu č. 4-MŠ-Z-2022 ze dne 12. 10. 2022. 

Celková hodnota vyřazeného majetku činí 61 764,20 Kč. Vyřazení zajistí I. 

místostarostka a účetní obce; 

4.    vyřazení majetku ZŠ dle písemného návrhu ze dne 5. a 6. 12. 2022. Celková hodnota    

 vyřazeného majetku činí 71 894,60 Kč. Vyřazení zajistí I. místostarostka a účetní obce; 

 

5.    dohodu o provedení práce se zastupitelem obce Hrušovany u Brna, p. Miroslavem  

       Rožnovským, nar. 24. 8. 1958, bytem Masarykova 124, Hrušovany u Brna dle podmínek   

       v předloženém návrhu; 

6.    rozpočtové provizorium obce na rok 2023 dle předloženého písemného návrhu; 

7.    odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, které jsou  

       poskytovány v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce  

       členům zastupitelstev, v platném znění, a to s platností od 1. 1. 2023 ve výši: neuvolněný 

       místostarosta 20 600 Kč, radní 4 600 Kč, předseda výboru nebo komise 3 330 Kč, člen  

       komise nebo výboru 300 Kč, zastupitel (jen zastupitel) 1 300 Kč. Funkce se sčítají dle 

       zákona: nejvýše 3 funkce. Odměna pro zastupitele Ing. Miroslava Sopouška bude 0 Kč na  

       jeho vlastní žádost; 

 

8.    odměnu předsedkyni Mediální komise – Mgr. Evě Kadlecové, která není členkou 

       zastupitelstva obce ve výši 3 330 Kč měsíčně, a to s platností od 1. 1. 2023. 

 

9.    odměnu předsedovi Komise dopravní a pro územní rozvoj – Bc. Filipovi Kiowskému,  

       který není členem zastupitelstva obce ve výši 3 330 Kč měsíčně, a to s platností od 1. 1.  

       2023; 

 

10.  odměnu předsedkyni Komise sociální a bytové – Mgr. Evě Kadlecové, která není členkou 

       zastupitelstva obce ve výši 3 330 Kč měsíčně, a to s platností od 1. 1. 2023. 

 

11.  odměnu předsedovi Komise pro moderní technologie – Ing. Radomírovi Kurečkovi, který  

       není členem zastupitelstva obce ve výši 3 330 Kč měsíčně, a to s platností od 1. 1. 2023; 

 

12.  aktualizaci dotačního programu obce na rok 2023 dle předloženého návrhu; 

 

13.  aktualizovaná pravidla pro poskytování dotací na rok 2023 jako doprovodný dokument ke  

       schválenému dotačnímu programu obce pro rok 2023 
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14.  výzvu k podávání žádostí o dotace v souladu s dotačním programem obce na rok 2023. 

 

 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

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

3N/2022 dne 19. prosince 2022 Pavla Hodece; 

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

3N/2022 dne 19. prosince 2022 Bc. Romana Ivičiče. 

 

Zastupitelstvo obce ověřuje: 

1. zápis č. 2N/2022 ze dne 2. prosince 2022 bez předložených námitek. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 2N/2022 ze dne 2. prosince 2022; 

 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na zasedání č. 3N/2022 dne 19. 

prosince 2022; 

 

3. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2022; 

 

4. závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021 

dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Brno-Vídeň, jehož je obec Hrušovany u Brna 

členem. 

 

Zastupitelstvo obce bere zamítá: 

1. žádost o individuální dotaci Mysliveckému spolku „Lípa“ Hrušovany u Brna podanou 31. 

8. 2022, č. j. HUB-2438/2022; 

2. žádost o individuální dotaci pro Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s., podanou 22. 

8. 2022, č. j. HUB-2350/2022; 

3. žádost o prodej části obecního pozemku 1726/146, k. ú. Hrušovany u Brna, ze dne 4. 10. 

2022. 


