
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 9/2020, které se konalo 20. 4. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

 

2. program schůze Rady obce dne 20. 4. 2020; 

 

3. vyřazení majetku MŠ Hrušovany u Brna v souladu s návrhem č. 1-MŠ-R-2020 v celkové 

hodnotě 20.034,08 Kč (zodpovídá I. místostarosta); 

 

4. objednávku na terénní úpravy v Kelblově jámě v hodnotě 65.824 Kč vč. DPH u p. Bohumila 

Tomana, IČO 13373081 (zodpovídá starosta); 

 

5. objednávku na opravu havarijního stavu vybavení fotbalového stadionu u p. Tomáše 

Procházky, IČO 72485086 v hodnotě 47.180 Kč bez DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

 

6. darovací smlouvu na materiální dar 28 ks respirátorů FFP2 pro Villu Marthu, Betánie – 

křesťanská pomoc, z. ú. v celkové hodnotě 6.972 Kč vč. DPH (zodpovídá tajemník); 

 

7. objednávku leteckého snímku obce od společnosti TopGis, s.r.o. v hodnotě 9.900 Kč bez DPH 

(zodpovídá tajemník); 

 

8. objednávku opravy sekačky u společnosti GARDEN Studio, s.r.o. v ceně 35.800 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta). 

 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 8/2020; 

 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 8/2020 bez námitek; 

 

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

 

4. rozhodnutí MěÚ Židlochovice č. j. OZPSU/9542/2019-8 o povolení nakládání s vodami a 

společné povolení ke stavbě kopané studny pro rybářskou chatu; 

 

5. svolání zasedání zastupitelstva obce č. 3/2020 dne 4. 5. v 18:00 ve sportovní hale Jízdárenská; 

 

6. dopis hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK 54039/2020 ohledně zrušení plánovaných 

oprav a prací na vodárenské infrastruktuře; 

 

7. informaci o zaplacení závazku vůči České spořitelně, který vázl na Loosově vile; 

 

 

Rada obce ukládá: 
 



1. I. a II. místostarostovi získat cenovou nabídku na pořízení projektové dokumentace studny na 

fotbalovém stadionu; 
 
2. II. místostarostovi oslovit Ing. arch. Pecha s požadavkem na předložení cenové nabídky na 

analýzu potřeb obce v případě dalšího rozvoje. 
 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku MŠ Hrušovany u Brna v celkové hodnotě 

58.759,80 Kč; 

 

2. Zastupitelstvu obce schválit inventuru obce k 31. 12. 2019; 

 

3. Zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet 2019, vč. zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 

2019 a hospodářského výsledku 2019; 

 

4. Zastupitelstvu obce schválit účetní závěrku 2019, vč. protokolu; 

 

5. Zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na koupi pozemku 444/8, k. ú. Hrušovany u Brna 

(dle geometrického plánu) o výměře 10 m² za kupní cenu 900 Kč; 

 

6. Zastupitelstvu obce schválit smlouvu o financování sociálních služeb ORP Židlochovice; 

 

7. Zastupitelstvu obce schválit program jednání Zastupitelstva obce č. 3/2020. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


