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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 19/2020, které se konalo 21. 9. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze Rady obce dne 21. 9. 2020;  

3. objednávku střešního hydroizolačního nátěru u spol. IZOLACE B a V s.r.o., IČO: 28271424, 

v ceně 54.000 Kč vč. DPH na opravu havarijního stavu střechy budovy Loosova 214 

(zodpovídá I. místostarosta); 

4. žádost č. j. HUB-2197/2020 o přidělení nouzového tlačítka (zodpovídá I. místostarosta); 

5. smlouvu o nájmu bytu č. 669/2 na dobu určitou 1 rok do 30. 9. 2021 za cenu 3.162 Kč měsíčně 

(zodpovídá tajemník); 

6. smlouvu č. 05/152932 se spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. na dodávku 

pitné vody a odvádění odpadních vod u objektu Masarykova 56 (zodpovídá starosta); 

7. příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na stavbu 

„Rybářská chata – Hrušovany u Brna, vč. přípojek“ se spol. Domia s.r.o., IČO 05255686, za 

cenu 173.030 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

8. smlouvu o dílo na provedení autorského dozoru projektanta u stavby „Rybářská chata – 

Hrušovany u Brna, vč. přípojek“ se spol. MIMOTO s.r.o., IČO 27691373 v ceně 189.728 Kč 

vč. DPH (zodpovídá starosta); 

9. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330063124/004 se spol. E.ON Distribuce, a.s. 

v pozemku p. č. 305/12, k. ú. Hrušovany u Brna, s doplatkem 1.000 Kč bez DPH (zodpovídá 

starosta); 

10. smlouvu o zřízení věcného břemene č. 99000105316_1/VB mezi obcí Hrušovany u Brna, spol. 

GasNet, s.r.o. a investorem stavby na pozemku 1726/225, k. ú. Hrušovany u Brna, v pozemku 

obce parc. č. 1726/146, k. ú. Hrušovany u Brna, s doplatkem 3.000 Kč bez DPH (zodpovídá 

starosta); 

11. smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí v pozemku obce 2049/2 a 2048, k. ú. 

Hrušovany u Brna pro panující pozemek 2118/4, k. ú. Hrušovany u Brna, s doplatkem ve výši 

1681,90 Kč vč. DPH (zodpovídá tajemník); 

12. smlouvu o zřízení služebnosti inženýrských sítí v pozemku obce 2049/2 a 2048, k. ú. 

Hrušovany u Brna pro panující pozemek 2116, k. ú. Hrušovany u Brna, s doplatkem ve výši 

3.339,60 Kč vč. DPH (zodpovídá tajemník); 

13. dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2020 se společností AVETON s.r.o. (zodpovídá 

starosta); 

14. krátkodobý a dočasný pronájem prostor v č. p. 57 pro cvičení jógy (zodpovídá I. místostarosta); 

15. Směrnici 2020 – střet zájmů dle zákona 159/2006 Sb., v platném znění. (zodpovídá tajemník). 
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Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 18/2020; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 18/2020 bez námitek; 

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

4. oznámení o nepřítomnosti starosty obce v úřadu v termínu 26. 9. – 4. 10. 2020; 

5. rozhodnutí starosty nesvolat zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna dne 5. 10. 2020; 

6. nabídku Národního památkového úřadu na účasti na zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u 

Brna v případě projednávání záležitostí kolem Loosovy vily; 

7. informaci I. místostarosty ohledně nouzových tlačítek; 

8. souhlas s uložením ornice na deponii v Kelblově jámě dle žádosti spol. MORACELL s.r.o.; 

9. rozhodnutí Českého báňského úřadu č. j. SBS 30591/2020/ČBÚ-21 o zamítnutí odvolání obce 

Hrušovany u Brna; 

10. výzvu MěÚ Židlochovice č. j. MZI-OZPSU/16358/2020-3 k podání připomínek k návrhu 

aktualizace územně analytických podkladů; 

11. informaci o změně otevírací doby poboček České pošty, s.p. č. j. ČP/62872/2020; 

12. ohlášení střetu zájmů II. místostarosty ve věci projednávání smlouvy o autorském dozoru u 

stavby „Rybářská chata – Hrušovany u Brna, vč. přípojek“. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. starostovi zajistit dodatek smlouvy o realizaci přeložky vedení VN/NN za účelem prodloužení 

doby realizace; 

2. tajemníkovi informovat zastupitelstvo o rozhodnutí starosty nesvolat zasedání Zastupitelstva 

obce Hrušovany u Brna dne 5. 10. 2020; 

3. II. místostarostovi podat připomínky k návrhu aktualizace územně analytických podkladů 

v souladu s výzvou MěÚ Židlochovice č. j. MZI-OZPSU/16358/2020-3; 

4. starostovi zajistit zpevnění účelových komunikací č. U13 a U14; 

5. I. místostarostovi zajistit instalaci nouzového tlačítka žadatelce č. j. HUB-2197/2020; 

6. I. místostarostovi připravit rozpis a další podmínky krátkodobého pronájmu v prostorách č. p. 

57. 

 

Rada obce doporučuje: 
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1. zastupitelstvu obce projednat petici za zachování placených parkovacích míst občanů Sídliště 

v Hrušovanech u Brna ze dne 17. 8. 2020. 

 

Rada obce vylučuje: 
 

1. II. místostarostu z hlasování o uzavření smlouvy o autorském dozoru u stavby „Rybářská chata 

– Hrušovany u Brna, vč. přípojek“ se společností MIMOTO s.r.o. z důvodu střetu zájmů. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


