
Rekapitulace usnesení č. 4/2022 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 29. 8. 2022 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: Bc. Ladislav Najman 

     p. Marie Rožnovská 

  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 
1. kontrolu plnění usnesení č. 3/2022/ZO ze dne 20. června 2022; 

 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 4. jednání ZO/2022, dne 29. 

srpna 2022; 

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

dobrovolného svazku obcí – Svazek VaK Židlochovicko; 

4. předložené rozpočtové opatření č. 8/2022; 

5. předložené rozpočtové opatření č. 9/2022; 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
1. doplnění programu o bod č. 18 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí členů 

výborů zastupitelstva obce, kteří nejsou členy zastupitelstva obce; 

 

2. program svého 4. jednání, dne 29. srpna 2022, dle písemného návrhu – svolání ZO č. 

4/2022; 

3. obecně závaznou vyhlášku č. 5/2022 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí 

typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti 

s jejich konáním; 

 

4. vyřazení majetku obce, dle písemných soupisů č. 2 – SMO - Z/2022 ze dne 12. 7. 2022. 

Celková hodnota vyřazeného majetku činí 162 988,25 Kč. Vyřazení zajistí I. 

místostarosta a účetní obce; 

 

5. odpis nedobytné finanční pohledávky u společnosti One Energy & One Mobila, a.s. 

Ostrava ve výši 250 019,45 Kč na základě Usnesení Krajského soudu v Ostravě, č.j. 

KSOS 25 INS 12156/2018-B-318, které nabylo právní moci dne 10. 12. 2021, kde byl 

konkurs na majetek dlužníka zrušen po splnění rozvrhového usnesení a společnost 

následně vymazána z obchodního rejstříku; 

 

6. „Smlouvu o účasti na úhradě nákladů“ k využití při řízení zrušení změny č. 2 územního 

plánu; 

 



7. „Smlouvu o advokátní úschově“ na částku 100 000 Kč pro pozdější využití této částky 

při řízení zrušení změny č. 2 Územního plánu; 

 

8. smlouvu o vkladovém účtu u ČS, a.s. spořitelna na zhodnocení finančních prostředků 

ve výši 35 mil. Kč na dobu jednoho roku s přiznaným ročním úrokem 5,80 % a 

výnosem 2 002 191,78 Kč s možností dalšího prodloužení termínovaného vkladu; 

 

9. předčasné bezsankční splacení úvěru č. 10448/13/LCD, ze dne 18. 6. 2013 ve výši 1, 

088 mil. Kč s okamžitou splatností. Důvodem přijetí usnesení je úspora finančních 

prostředků ve výši 60 000 Kč. Splacení zajistí hlavní účetní obce; 

 

10. RO č. 10/2022 ve výši 1, 088 mil. Kč na zabezpečení úhrady předčasného splacení 

úvěru č. 10448/13/LCD ze dne 18. 6. 2013; 

 

11. pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce 

Hrušovany u Brna 2022 s účinností od 1. září 2022 dle výše uvedeného ceníku; 

 

12. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „KULTURNÍ CENTRUM ADOLFA 

LOOSE“ mezi obcí Hrušovany u Brna a MMB - Muzeem města Brna; 

 

13. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „KULTURNÍ CENTRUM ADOLFA 

LOOSE“ mezi obcí Hrušovany u Brna a MMP - Muzeem města Prahy; 

 

14. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „KULTURNÍ CENTRUM ADOLFA 

LOOSE“ mezi obcí Hrušovany u Brna a spolkem artschool.cz; 

 

15. Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu „KULTURNÍ CENTRUM ADOLFA 

LOOSE“ mezi obcí Hrušovany u Brna a NTM – Národním technickém muzeem 

v Praze; 

 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 29. srpna 2022 

– pana Bc. Ladislava Najmana; 

2.  za ověřovatele zápisu o průběhu 4. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 29. srpna 2022 

– paní Marii Rožnovskou; 

 

Zastupitelstvo obce ověřuje: 

 
1. zápis č. 3/2022/ZO, ze dne 20. června 2022 – bez předložených námitek; 

 

 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

  
1. žádost o prodej vlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 1908, k. ú. Hrušovany u  

     Brna, č. j. HUB – 1431/2022; 

 

2. žádost o prodej vlastnického podílu 1/3 na pozemku p. č. 1908, k. ú. Hrušovany u  

     Brna, č. j. HUB – 1967/2022; 



 Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 
1. radu obce uzavřením SOD se společností ENORM, a.s. Medkova 6, 627 00 Brno na 

     realizaci Propojení ulice Stávání SO 410 – veřejné osvětlení za smluvní cenu  

     378 480 Kč bez DPH + 21% DPH = 457 960,80 Kč;    

 

 

 Zastupitelstvo obce rozhodlo:  

 
1. v souladu s § 84, odst. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, o výši 

     odměn za výkon funkcí členů výboru zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, kteří 

     nejsou členy zastupitelstva obce dle písemného návrhu. 

 

 

Zastupitelstvo obce příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákon č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 171 a následujících 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů se seznámilo 

s předloženým návrhem „Změny č. 2 Územního plánu Hrušovany u Brna“ a s jeho 

odůvodněním; 

  

Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákon 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 54 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za 

použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 

171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 

2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání změny územního plánu a bere na vědomí 

stanovisko krajského úřadu; 

 

Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákon 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 54 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za 

použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 

171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 

2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z textové části odůvodnění „Změny č. 2 „Územního 

plánu Hrušovany u Brna“; 

 



Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákon 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 54 

odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za 

použití § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 

171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a § 84 odst. 

2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

vydává „Změnu č. 2 Územního plánu Hrušovany u Brna“ formou opatření obecné povahy, 

dle předloženého návrhu 

 

 

  Zastupitelstvo obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi obce panu Dušanu Knoflíčkovi zajistit u projektanta - Ing. arch.  

     Pavla Šemory, čtyři vyhotovení „Změny č. 2 Územního plánu Hrušovany u Brna“; 

 

2. starostovi obce panu Miroslavu Rožnovskému: 

     - zajistit úplné znění Územního plánu Hrušovany u Brna, která bude obsahovat    

               „Změnu č. 2 Územního plánu Hrušovany u Brna“, 

            - zajistit po vydání „Změny č. 2 Územního plánu Hrušovany u Brna“ zveřejnění této 

              změny, včetně zveřejnění úplného znění Územního plánu Hrušovany u Brna 

            - po zveřejnění (nabytí účinnosti) „Změny č. 2 Územního plánu Hrušovany u Brna“,  

              včetně úplného znění Územního plánu Hrušovany u Brna, zajistit oznámení o uložení  

              formou dálkového přístupu, zavedení změny do evidence územně plánovací činnosti 

              a uložení změny na příslušná místa; 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


