
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 28/2019, které se konalo 11. 11. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. arch Dušan Knoflíček; 

 

2. program schůze Rady obce dne 11. 11. 2019; 

 

3. rozpočtové opatření č. 12/2019 (zodpovídá starosta); 

 

4. dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 23. 9. 2019 a pověřuje podpisem I. místostarostu 

(zodpovídá I. místostarosta); 

 

5. vyřazení majetku MŠ dle návrhu č. 1-MŠ-R-2019 ze dne 4. 11. 2019 v celkové hodnotě 

15.428,40 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

6. vyřazení majetku MŠ dle návrhu č. 2-MŠ-R-2019 ze dne 4. 11. 2019 v celkové hodnotě 2.126 

Kč (zodpovídá tajemník); 

 

7. vyřazení majetku MŠ dle návrhu č. 3-MŠ-R-2019 ze dne 4. 11. 2019 v celkové hodnotě 

9.414,82 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

8. zrušení příspěvků na dopravu obědů Pečovatelskou službou Židlochovice od 1. 1. 2020 

(zodpovídá tajemník); 

 

9. žádost ředitelky MŠ Hrušovany u Brna o uzavření MŠ Hrušovany u Brna v období vánočních 

prázdnin od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 (zodpovídá tajemník); 

 

10. vyřazení majetku obce dle návrhu č. 2-SMO-R/2019 v celkové hodnotě 10.845,12 Kč 

(zodpovídá I. místostarosta); 

 

11. objednávku právních služeb u spol. KVB advokátní kancelář s.r.o. v hodnotě do 36.000 Kč 

(zodpovídá I. místostarosta); 

 

12. plnou moc pro zastupování obce pro Mgr. Tomáše Hrstku, advokáta, pro zastupování obce ve 

všech právních jednáních týkajících se pozemků parc. č. 582, 583/1 a 584 v k. ú. Hrušovany u 

Brna (zodpovídá starosta); 

 

13. služební jízdu a cestovní náhrady pro cestu osobním vozem 7B5 5279 do Kostelce nad Orlicí 

dne 18. 11. 2019 pro náhradní díly na poškozené historické hasičské vozidlo po předložení 

nezbytných dokladů (zodpovídá starosta); 

 

14. objednávku náhradních dílů na historické hasičské vozidlo u společnosti RENOVAK Kostelec 

nad Orlicí s.r.o. v předpokládané ceně 6.701 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

 

15. objednávku na zpracování dílčí úpravy projektu pro provedení stavby „SOKEC – 

SPOLEČENSKO-KULTURNÍ CENTRUM“ u společnosti caraa.cz s.r.o. v předpokládané ceně 

36.300 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

 

16. dohodu o provedení práce pro pracovníka zimní údržby komunikací (zodpovídá I. 

místostarosta). 



 

17. objednávku provedení prací na přeložce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu na ul. 

Masarykova p. b. č. 34-36 společnosti SKANSKA a.s. v ceně 121.600,16 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta). 

 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze rady obce č. 27/2019; 

 

2. upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. informaci o nutnosti opravy historického vozidla Andula; 

 

4. informaci o jednání ve věci nákupu nemovitosti, vily od Adolfa Loose; 

 

5. sdělení o rezignaci předsedy FK 1932 Hrušovany u Brna, z. s.; 

 

6. informaci SŽDC o uvedení pevných trakčních zařízení pod napětí; 

 

7. výroční zprávu o činnosti mateřské školy ve školním roce 2018/2019; 

 

8. svolání jednání zastupitelstva obce na 25. 11. 2019 v 18 hod. na obecním úřadě; 

 

9. sdělení obce o uplatnění předkupního práva na pozemky parc. č. 582, 583/1 a 584 v k. ú. 

Hrušovany u Brna. 

 

 

III. Rada obce zamítá: 
 

1. žádost MŠ o schválení realizace instalace klimatizace dle předložené cenové nabídky 

(zodpovídá I. místostarosta); 
 

 

IV. Rada obce doporučuje: 
 

1. ZO schválit program zasedání ZO č. 8/2019 dle předloženého návrhu; 

 

2. ZO vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019; 

 

3. ZO vzít na vědomí návrh rozpočtu DSO Region Židlochovicko na rok 2020; 

 

4. ZO vzít na vědomí návrh střednědobého výhled rozpočtu DSO Region Židlochovicko; 

 

5. ZO zrušit usnesení č. 18/5/2019 ze dne 19. 8. 2019 (smlouva budoucí věcného břemene č. 

1030045117/002); 

 

6. ZO schválit smlouvu č. 1030045117/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

v pozemcích KN 150/5, 149/1, 596 k. ú. Hrušovany u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s. 

s doplatkem 5.600 Kč bez DPH; 

 



7. ZO zrušit usnesení č. 39/4/2019 ze dne 10. 6. 2019 (smlouva budoucí věcného břemene č. 

1040016070/001); 

 

8. ZO schválit smlouvu č. 1040016070/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

v pozemcích KN 294/1, 152, 293 k. ú. Hrušovany u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s. 

s doplatkem 13.950 Kč bez DPH; 

 

9. ZO zrušit usnesení č. 17/5/2019 ze dne 19. 8. 2019 (smlouva budoucí věcného břemene č. 

1030049704/001); 

 

10. ZO schválit smlouvu č. 1030049704/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

v pozemcích KN 879/1, 1852/2, 1864/9, 1864/5 a 1864/8 v k. ú. Hrušovany u Brna se 

společností E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 34.500 Kč bez DPH; 

 

11. ZO schválit smlouvu č. 1030055713/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

v pozemku KN 468 v k. ú. Hrušovany u Brna se společností E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 

3.000 Kč bez DPH; 

 

12. ZO schválit vyřazení majetku obce v hodnotě 29.524 Kč dle návrhu č. 4-SMO-Z/2019; 

 

13. ZO schválit vyřazení majetku MŠ Hrušovany u Brna v hodnotě 29.831,5 Kč dle návrhu 2-MŠ-

Z-2019. 

 
 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


