
Rekapitulace usnesení č. 8/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 25. 11. 2019 
 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: Bc. Ladislav Najman 

     Bc. Lubomír Šimovec 
 

  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
1. kontrolu plnění usnesení č. 7/2019/ZO ze dne 21. 10. 2019; 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 8. jednání ZO, dne 25. listopadu 

2019; 

3. rozpočtové opatření č. 12/2019; 

4. návrh rozpočtu 2020 – DSO Region Židlochovicko; 

5. střednědobý výhled rozpočtu DSO Region Židlochovicko na období 2021 - 2022; 

 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. doplnění programu 8. jednání, dne 25. listopadu, o bod č. 18 

2. program svého 8. jednání, dne 25. listopadu 2019; 

3. podporu akce „Na kole dětem 2020“ s finančním příspěvkem 10.000,-Kč v rozpočtu 

obce 2020; 

4. kupní smlouvu na pozemek p. č. 314/2, k. ú. Hrušovany u Brna, za cenu 16.800 Kč 

v souladu se znaleckým posudkem; 

5. smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900072925_1/VB v pozemku KN 1879/19, 

412/11 a 412/12 k. ú. Hrušovany u Brna se společností GasNet, s.r.o s doplatkem 

3.000 Kč bez DPH; 

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

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

Distribuce, a.s. s doplatkem 5.600 Kč bez DPH; 

7. 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; 

8. 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; 

9. smlouvu č. 1030055713/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

s doplatkem 3.000 Kč bez DPH; 

10. vyřazení majetku obce, dle písemného návrhu č. 2 – MŠ – Z – 2019 v celkové hodnotě 

29.831,50,-Kč, dle písemné přílohy, která je nedílnou součástí důvodové zprávy č. 

17/8 a zápisu zastupitelstva obce. Za vyřazení zodpovídá ředitelka MŠ a účetní 

příspěvkové organizace. 

 

 

 



III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 
1. za ověřovatele zápisu o průběhu 8. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 25. listopadu 

2019 – p. Bc. Ladislava Najmana; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 8. jednání ZO Hrušovany u Brna, dne 25. listopadu 

2019 – p. Bc. Lubomíra Šimovce. 

 

 

IV. Zastupitelstvo obce vyřazuje: 
1. majetek obce Hrušovany u Brna dle návrhu 4-SMO-Z-2019: inv. číslo 2240 – 

kompresor edice 50 v hodnotě 5.990 Kč, inv. číslo 2256 – počítač PC sestava bez 

monitoru v hodnotě 15.254 Kč a inv. číslo 2174.16 – přepravka na maso plast – 30 ks 

v hodnotě 8.280 Kč. Celková hodnota vyřazeného majetku činí: 29.524 Kč. Vyřazení 

zajistí I. místostarosta a účetní obce.  

 

 

V. Zastupitelstvo obce ověřuje: 
1. Zápis č. 7/2019/ZO – bez předložených námitek; 

 

 

VI. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 
1. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění o výši ročních 

odměn za výkon funkce členů komisí rady obce a členů výborů zastupitelstva obce za 

rok 2019, dle písemné předlohy, která je nedílnou součástí zápisu zastupitelstva obce; 

2. v souladu s § 6 odst. 5 písmeno c stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o pořízení 

změny č. 2 ÚP obce Hrušovany u Brna, jejímž obsahem bude zúžení okruhu veřejně  

prospěšných staveb a opatření s možností uplatnění předkupního práva u těchto staveb: 

            Seznam odjímaných veřejně prospěšných staveb DI 

            WD 3 – cyklostezka/219/ 

            WD 3a – cyklostezka/219a/ 

            WD 4 – místní komunikace/214/ 

            WD 13 – železnice/240/  

            Seznam odjímaných veřejně prospěšných staveb OV veřejné infrastruktury: 

            PO 4 – rozšíření základní školy/Z 27/ 

            PO 5- občanské vybavení veřejní infrastruktury /Z 31 

            Seznam odjímaných veřejných prostranství: 

            PP 2 – veřejný park/ N 19/ 

            Změna bude pořizována zkráceným způsobem, dle § 55 a-b stavebního zákona. Změna  

            bude součástí změny č. I. ÚP obce Hrušovany u Brna spolu se změnou týkající se 

            změn ÚP navrhovaných VAS, a.s.  

 

 

VII. Zastupitelstvo obce ukládá: 
1. Radě obce, zařadit akci Na kole dětem 2020 do Prioritních akcí obce na rok 2020 

 

 

VIII. Zastupitelstvo obce ruší: 
1. Usnesení č. 18/5/2019 ze dne 19.8.2019 ve znění: Zastupitelstvo obce schvaluje 

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



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

Distribuce, a.s s doplatkem 10.600 Kč bez DPH; 

2. Usnesení č. 39/4/2019 ze dne 10.6.2019 ve znění: Zastupitelstvo obce schvaluje 

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 25.200 Kč bez DPH; 

3. Usnesení č. 17/5/2019 ze dne 19.8.2019 ve znění: Zastupitelstvo obce schvaluje 

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 43.750 Kč bez DPH; 

 

 

IX. Zastupitelstvo obce určilo: 
1. pana Ing. arch. Dušana Knoflíčka jako zastupitele, který bude spolupracovat 

s pořizovatelem při projednávání a tvorbě územně plánovací dokumentace obce, jejich 

změn č. I a II., a to na celé volební období 2018 – 2022.“ 

      

 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


