
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 4/2020, které se konalo 24. 2. 2020 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

 

2. program schůze Rady obce dne 24. 2. 2020; 

 

3. objednávku na frézování pařezů u spol. Kácení Šarapatka s.r.o. v ceně 4.065,60 Kč vč. DPH; 

 

4. objednávky 48 ks popelnic o objemu 120 l u spol. Kricner s.r.o. v ceně 41.500 Kč vč. DPH; 

 

5. objednávku na pořízení chemického skladu u spol. MEVA-TEC, s.r.o. v ceně 164.414,80 Kč 

vč. DPH a nájezdů; 

 

6. objednávku elektroinstalačních prací u p. Jaroslava Karbana, IČO 76539237, v ceně 28.466 Kč 

(neplátce DPH); 

 

7. objednávku opravy havarijního stavu silničních vpustí a vozovek u p. Bohumila Tomana, IČO 

13373081, v ceně 126.203 Kč vč. DPH; 

 

8. objednávku na opravu oplocení víceúčelového hřiště na Sídlišti u spol. Plotové centrum 

Kopeček s.r.o. v ceně 50.000,00 Kč vč. DPH; 

 

9. výzvu k podávání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace bytů I NP č. p. 

223 – byt č. 3 a č. 4 Hrušovany u Brna; 

 

10. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 6. 6. 2016 – navýšení o inflaci vyhlášenou ČSÚ za 

rok 2019 se spol. FCC Česká republika, s.r.o.; 

 

11. darovací smlouvu pro spol. Unie ROSKA reg. Org. ROSKA Brno-venkov z.p.s. v hodnotě 

5.000 Kč; 

 

12. darovací smlouvu pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace 

Brno-venkov, p.s. v hodnotě 5.000 Kč; 

 

13. smlouvu o poskytnutí práv k užívání software č: SML-00433/20 se společností ALIS, spol. 

s r.o. v ceně 3.000 Kč (jednorázový poplatek) a s ročním udržovacím poplatkem 680 Kč; 

 

14. zahájení jednacího řízení bez uveřejnění FCC Česká republika, s.r.o. na prodloužení zakázky na 

svoz odpadu v obci Hrušovany u Brna; 

 

15. příkazní smlouvu č. JRBU 01/2020 se spol. Faros projekt s.r.o. za účelem zajištění jednacího 

řízení bez uveřejnění „Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna“ v ceně 17.000 Kč; 

 

16. plnou moc pro Ing. Františka Piliara jakožto přílohu č. 1 k příkazní smlouvě č. JRBU 01/2020, 

aby jménem obce mohl činit veškeré právní úkony nezbytné k zajištění činností v zadávacím 

řízení u veřejné zakázky s názvem „Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna“ tak, jak to 

vyplývá z příkazní smlouvy; 

 

17. dodatek k pojistné smlouvě č. 729571850 Autopojištění 2015 u Allianz pojišťovny, a.s. ve výši 

16.743 Kč; 



 

18. dodatek č. 3 k dohodě o provedení práce ze dne 18. 2. 2009 za účelem navýšení odměny pro p. 

Ing. Františka Piliara na 5.500 Kč měsíčně; 

 

19. smlouvu č. 202001875 o sdružených službách dodávky elektřiny se spol. IN ENERGIE Prodej 

s.r.o. na objekt Masarykova 56; 

 

20. plnou moc pro spol. IN ENERGIE Prodej s.r.o. k právním úkonům a činnostem v souvislosti se 

změnou dodavatele odběrná místa elektřiny uvedená ve smlouvě; 

 

21. nájemní smlouvu na byt č. 698/3 na dobu 2 let v ceně 3.094 Kč; 

 

22. darovací smlouvu pro nadační fond Josefa Zimovčáka NA KOLE DĚTEM v hodnotě 10.000 

Kč; 

 

23. zapůjčení dopravního automobilu VW Transporter a L&K Škoda 125 „Andula“ pro Hasičské 

Historické Sdružení, z. s. v termínu 11. – 14. 6. 2020; 

 

24. žádost spol. SKANSKA, a.s. o zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikací 

v souvislosti s uložením kabelového vedení NN; 

 

25. rozpočtové opatření č. 1/2020; 

 

26. vyjádření ke změně v plánech a dokumentaci – „Doplněk č. 2 Plánu otvírky, přípravy a 

dobývání v DP Hrušovany a Hrušovany I“, č. j. HUB-075/2020; 

 

27. dohodu o provedení práce s místopředsedou Klubu rybářů, p. Milanem Klouparem, v rámci 

činnosti Klubu rybářů; 

 

28. dodatek č. 1 dohody o provedení práce s hospodářem Klubu rybářů, p. Zdeňkem Mendlem, 

v rámci činnosti Klubu rybářů; 

 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 3/2020; 

 

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

 

3. dopis náměstka hejtmana Jihomoravského kraje ohledně finanční podpory v rámci dotačního 

programu ze státního rozpočtu; 

 

4. závazné stanovisko MěÚ Židlochovice č. j. OZP/3704/2016-6, které mění závazné stanovisko 

ze dne 16. 3. 2016 o umístění ornice na rekultivace Kelblovy jámy; 

 

5. dopis zmocněnce NSA pro regionální spolupráci s pozvánkou na prezentaci Národní agentury 

pro sport dne 27. 2. 2020 ve 13:00; 

 

6. petici o zachování vyhrazených parkovacích místech, č. j. HUB-301/2020 ze dne 7. 2. 2020; 

 

7. žádost o přehodnocení uzavření provozu mateřské školy v době letních prázdnin; 

 

8. svolání zasedání Zastupitelstva obce č. 2/2020 dne 5. 3. 2020 v 18:00. 

 



 

III. Rada obce ukládá: 
 

1. I. místostarostovi zúčastnit se prezentace Národní agentury pro sport dne 27. 2. 2020 v Brně; 
 

2. tajemníkovi naformulovat odpověď na petici o zachování vyhrazených parkovacích míst, č. j. 

HUB-301/2020 ze dne 7. 2. 2020, ve smyslu, že obec své rozhodnutí nezmění. 
 

 

IV. Rada obce zamítá: 
 

1. nabídku CBS Nakladatelství s.r.o. na pořízení leteckých snímků obce. 
 

 

V. Rada obce vyhlašuje: 
 

1. v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 

Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace, IČO: 75023229. 
 

 

VI. Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce souhlasit se zněním stanov dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Brno - 

Vídeň; 

 

2. Zastupitelstvu obce schválit program jednání ZO č. 2/2020 dne 5. 3. 2020; 

 

3. schválit zprávu hlavní inventarizační komise k provedené inventarizaci majetku obce ke 31. 12. 

2019 – k projednání na květnovém zasedání zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


