
Rekapitulace usnesení č. 7/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 21. 10. 2019 
 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: Karin Blahofská 

     Ing. Pavla Dratvová 
  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. kontrolu plnění usnesení č. 5/2019/ZO ze dne 19. 8. 2019; 

2. kontrolu plnění usnesení č. 6/2019/ZO ze dne 29. 8. 2019; 

3. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 7. jednání ZO, dne 21. října 

2019; 

4. rozpočtové opatření č. 10/2019; 

5. rozpočtové opatření č. 11/2019; 

6. zprávu KV ZO Hrušovany u Brna ze dne 24. 9. 2019 č. jednání 3/2019; 

7. informaci starosty o zahájení Komplexních pozemkových úprav, Státním 

pozemkovým úřadem, v katastrálním území Hrušovany u Brna; 

8. nahlášení střetu zájmů p. Mgr. Kateřiny Fraňkové, Ing. Jana Šnajnara a Ing. arch. 

Dušana Knoflíčka. 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. program svého 7. jednání, dne 21. října 2019, dle písemného návrhu 3/7; 

2. Pravidla pro zřizování věcných břemen a služebností, dnem 21. 10. 2019, včetně 

přílohy č. 1 – sazebník; 

3. Pravidla finanční spoluúčasti investorů na rozvoji obce Hrušovany u Brna  - dnem 

schválení: 21. 10. 2019; 

4. Pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce 

Hrušovany u Brna 2019 s účinností 21. října 2019 a zrušuje Pravidla pro pronajímání 

pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna ze dne 18. 

2. 2019; 

5. kupní smlouvu na pozemek p. č. 21/2, k. ú. Hrušovany u Brna, dle geometrického 

plánu 1640-122/2019, za cenu 58.500 Kč; 

6. Dohodu o ukončení výpůjčky nebytového prostoru mezi obcí a Základní školou T. G. 

Masaryka Hrušovany u Brna; 

7. Dohodu o ukončení výpůjčky mezi obcí a T.J. Sokol Hrušovany u Brna; 

8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce mezi obcí a Základní školou T. G. Masaryka 

Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov; 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi obcí a spolkem Táborníci Hrušovany u 

Brna, z. s.; 

10. Smlouvu č.: 1030049001/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. 

E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích 469/1, 157, k. ú. Hrušovany u Brna s doplatkem 

7.700 Kč bez DPH; 

11. Dodatek č. 3 smlouvy č. 13007647, ze dne 19. 12. 2016 se společností E.ON ČR na 

přeložku VN + NN v oblasti lokality Stáváí, Hrušovany u Brna – nově přečíslovanou 

na číslo: 9090001371 a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 3; 



12. veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna a obcí Popovice u Rajhradu o 

činnosti obecní policie na území obce Popovice u Rajhradu ve věci správy 

kamerového systému obce, po udělení plné moci a za roční úhradu 6.000,- Kč, vždy 

splatnou k 31. 12. běžného kalendářního roku. 

III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 7. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 21. října 2019 – 

paní Karin Blahofskou; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 7. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 21. října 2019 – 

p. Ing. Pavlu Dratvovou. 

 

IV. Zastupitelstvo obce vyřazuje: 
1. majetek obce Hrušovany u Brna, inv. číslo 2006.00 – dětské hřiště v hodnotě 

152.085,70,-Kč a inv. číslo 2927.00 – rozmetadlo Agromet v hodnotě 7.000,-

Kč.Celková hodnota vyřazeného majetku činí: 159.085,70,- Kč. Zajistí I. místostarosta 

a účetní ZŠ a obce.  

 

V. Zastupitelstvo obce ověřuje: 
1. Zápis č. 5/2019/ZO – bez předložených námitek; 

2. Zápis č. 6/2019/ZO – bez předložených námitek. 

 

VI. Zastupitelstvo obce vylučuje: 
1. Mgr. Kateřinu Fraňkovou z hlasování při schvalování Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 

výpůjčce mezi obcí a spolkem Táborníci Hrušovany u Brna, z.s.; 

2. Ing. Jana Šnajnara z hlasování při schvalování Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 

mezi obcí a spolkem Táborníci Hrušovany u Brna, z.s.; 

3. Ing. arch. Knoflíčka z hlasování při schvalování Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 

mezi obcí a spolkem Táborníci Hrušovany u Brna, z.s. 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


