
Rekapitulace usnesení č. 3/2018 

z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 17. 12. 2018 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: Ing. Pavla Dratvová 

                                                           Lukáš Zekl                                                                                      

                                                           

Zapisovatelka:    Hana Svobodová      

 

 

I. Zastupitelstvo obce ověřuje: 

 

1. Zápis č.2/2018/ZO– bez předložených námitek; 

 

II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce č.2/2018/ZO ze dne 12. 

listopadu 2018; 

2. Upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 3. jednání ZO, dne 17. prosince 

2018; 

3. Informace starosty, dle písemného materiálu 6/3/2018; 

4. Rozpočtové opatření č. 12/2018; 

 

5. Informaci o konání veřejného projednání ve věci ÚP obce Hrušovany u Brna 2. 1. 

2019;  

 

 

III. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. Program svého 3. jednání, dne 17. prosince 2018 v 18:00 hod.; 

2. Zprávu o výsledku plnění plánu kontrol obce za rok 2018; 

3. Zprávu starosty o plnění Plánu investic obce za rok 2018; 

4. Harmonogram svých zasedání ZO na rok 2019; 

5. Rozpočtový výhled obce na období 2019 – 2023, dle písemné přílohy 11/3; 



6. Výzvu k podávání žádostí o dotaci z dotačního programu obce pro rok 2019 

s termínem do 30. 4. 2019 pro programové dotace. Žádosti o individuální dotaci lze 

podávat v průběhu kalendářního roku 2019; 

7. Aktualizaci Pravidel pro poskytování individuálních a programových dotací v rámci 

dotačního programu obce pro oblast kultury a spolkové činnosti, pro období 2017 – 

2022 dle důvodové zprávy 13/3; 

8. Zastupitelstvo obce Hrušovany u Brna schvaluje rozpočtové provizorium obce na rok 

2019, dle písemné přílohy 14/3; 

 

9. Zastupitelstvo obce schvaluje zadání a realizaci veřejné zakázky na demolici a 

zhotovení akce SOKEC – společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna, 

Masarykova 19. 

      Jedná se zařízení, které je dlouhodobě připravováno a je ve veřejném zájmu obce 

      Hrušovany u Brna. Na celou akci je vydán demoliční výměr a stavební povolení č. j.  

      OZPSU/14279/2018 – 6, ze dne 12. 11. 2018 – realizace proběhne na pozemcích p. č.  

      172 a 173 v k. ú. Hrušovany u Brna. Pozemky jsou v majetku obce Hrušovany u  

      Brna. 

      Financování akce bude zajištěno úvěrem ve výši 60 mil. Kč, splatnost 15 let  

      s možností dřívější splatnosti a bez sankcí za předčasné splacení;  

 

10. Příkazní smlouvu č. PODLIMIT 02/2018 na zadání a realizaci veřejné zakázky na 

demolici a zhotovení akce SOKEC – společensko kulturní centrum, Hrušovany u 

Brna, Masarykova 19 se společností Faros projekt s.r.o. Brno v hodnotě 80.000 Kč; 

 

11. Smlouvu č. 103000045663/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v 

pozemcích p. č. 596, 595/3, 566 a 565, k. ú. Hrušovany u Brna, mezi obcí Hrušovany 

u Brna a spol. E.ON Distribuce, a.s. za 232.700 Kč bez DPH; 

12. Smlouvu č. 1030047758/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v 

pozemcích p. č. 565, 566 a 567, k. ú. Hrušovany u Brna, mezi obcí Hrušovany u Brna 

a spol. E.ON Distribuce, a.s. za 13.300 Kč bez DPH; 

 

13. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, které jsou 

poskytovány v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., o odměnách za výkon 

funkce členům zastupitelstev v platném znění, a to s platností od 1. 1. 2019 ve výši: 

neuvolněný místostarosta 11.400 Kč, radní 4.100 Kč, radní a současně předseda 

výboru nebo komise 4.900 Kč, radní a současně předseda výboru nebo komise a člen 

výboru nebo komise 5.080 Kč, zastupitel 970 Kč, zastupitel a současně předseda 

výboru nebo komise 2.700 Kč, zastupitel a současně předseda výboru nebo komise a 

člen výboru nebo komise 2.880 Kč, zastupitel a současně člen výboru nebo komise 

1.150 Kč, zastupitel a současně člen dvou výborů nebo komisí 1.330 Kč; 

 

14. Vyřazení majetku obce v celkové hodnotě 28.426,9 Kč dle písemného návrhu 

č. 4-SMO-Z-2018, za vyřazení zodpovídá 1. místostarosta a účetní obce; 

 
15. Roční plán kontrol obce Hrušovany u Brna na roky 2018 – 2022, dle písemného 

materiálu č. 23/3; 

   



16. Vyřazení majetku základní školy dle písemného návrhu DDHM ZL SU 028 AU 01 a 

DHM ZL SU 022 AU 01 ředitelky ZŠ v celkové hodnotě 81.738 Kč. Za vyřazení 

zodpovídá I. místostarosta a účetní základní školy. 

 

 

 

 

IV. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

 

1. Za ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne 

17. prosince 2018 – Ing. Pavlu Dratvovou; 

2. Za ověřovatele zápisu o průběhu 3. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne 

17. prosince 2018 – Lukáše Zekla; 

 

 

V. Zastupitelstvo obce stanovuje: 

 

1. V souladu s § 102, odst. 2, písmeno j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění, počet zaměstnanců obce Hrušovany u Brna 23, dle uvedeného písemného 

materiálu č. 15/3  

 

 

VI. Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 

1.  Radu obce přípravou a realizací VZ na demolici a zhotovení akce SOKEC – 

společensko kulturní centrum, Hrušovany u Brna, Masarykova 19 – SOD s vybraným 

zhotovitelem předloží rada obce, zastupitelstvu obce ke schválení 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


