
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 3/2019, které se konalo 4. 2. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček; 

 

2. program schůze Rady obce dne 4. 2. 2019; 

 

3. přijetí sponzorského daru pro MŠ od spol. EL-INSTA ve výši 50.000 Kč (zodpovídá I. 

místostarosta); 

 

4. přijetí sponzorského daru od spol. PROPERIA GROUP s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta); 

 

5. žádost o souhlas s přesahem požárního prostoru na pozemek 576/8, k. ú. Hrušovany u Brna 

(zodpovídá starosta); 

 

6. záměr pronajmout pozemek p. č. 2002/3, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 

 

7. změnu dopravního značení na místní komunikaci 16c na Sídlišti podél bytového domu 501 – 503. 

Změna spočívá v omezení maximální rychlosti na 30 km/hod.; 

 

8. použití dopravního automobilu v užívání Jednotky sboru dobrovolných hasičů pro účely Sboru 

dobrovolných hasičů dle předloženého rozpisu (zodpovídá starosta); 

 

9. žádost o pořízení územní studie na pozemcích dle grafické přílohy v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) 

zákona č. 18/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební 

zákon), a tedy že pořizovatelem územní studie bude Městský úřad Židlochovice jako příslušný 

úřad územního plánování. Jedná se o územní studii pro stabilizované plochy smíšené obytné – 

centrální, vymezené územním plánem jižně od „rybníčků“ mezi plochami bydlení v bytových 

domech a komunikačním propojením obce na obchvat. Řešená plocha má rozsah cca 1,5 ha. 

Územní studie by měla sloužit k provedení zastavitelnosti území a vazeb na veřejnou 

infrastrukturu. 

V souladu s ustanovením § 30 stavebního zákona bude územní studie po schválení možnosti jejího 

využití pořizovatelem a jejího vložení do evidence územně plánovací činnosti sloužit podle 

ustanovení § 25 stavebního zákona jako podklad pro rozhodování v území (zodpovídá II. 

místostarosta) 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. informaci o ověření zápisu bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůzí 

Rady obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. územní souhlas č. j. OZPSU/17783/2018-SR (CETIN); 

 

4. informaci o kontrolním dnu stavby „Modernizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice; 

 

5. sdělení MěÚ Židlochovice č. j. OZPSU/21884/2018-SR ohledně výmazu budovy na p. č. 576/8, k. 

ú. Hrušovany u Brna; 

 



6. zprávu společnosti LB Minerals o rozsahu a výsledcích geologických prací prováděných při 

průzkumu výhradního ložiska Ledce – Hrušovany u Brna; 

 

7. informaci o jednání ohledně úvěru na akci SOKEC; 

 

8. analýzu Policie ČR za roky 2016 – 2018; 

 

9. analýzu obecní policie za rok 2018; 

 

10. zprávu o činnosti Klubu seniorů Hrušovany u Brna za rok 2018 a vyslovuje poděkování 

předsedovi, panu Stanislavu Pospíšilovi, za aktivní přístup k vedení Klubu seniorů; 

 

11. svolání zasedání zastupitelstva obce na den 18. 2. 2019; 

 

12. žádost spol. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o pronájem pozemku 2002/3, k. ú. 

Hrušovany u Brna; 

 

13. návrh statutu zpravodaje obce. 

 

III. Rada obce ukládá: 
 

1. starostovi a I. místostarostovi účast na odborném školení IZS JMK v Pohořelicích dne 19. 2. 2019; 

 

2. starostovi zahájit jednání s obcí s rozšířenou působností, Krajskou hygienickou stanicí a majitelem 

domu Loosova 215; 

 

3. statut facebookového profilu obce dle návrhu Mediální komise. 

 

IV. Rada obce doporučuje: 
 

1. projednat zápis Finančního výboru č. 1/2019; 

 

2. projednat zápis Kontrolního výboru č. 2/2019; 

 

3. schválit poskytnutí individuální neinvestiční dotace FK 1932 Hrušovany u Brna a schválit 

veřejnosprávní smlouvu; 

 

4. schválit kupní smlouvu na oplocení pozemku 576/8, k. ú Hrušovany u Brna; 

 

5. schválit program jednání ZO dne 18. 2. 2019. 

 

V. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO 
 

1. II. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání s SPÚ); 

 

2. Komisi životního prostředí připravit plán výsadeb v prostoru za sádkami u Šejby (do konce 

března); 

 

3. II. místostarostovi připravit text návrhu usnesení na jednání Zastupitelstva obce ohledně nového 

územního plánu obce. 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


