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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 21/2020, které se konalo 12. 10. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze Rady obce dne 12. 10. 2020;  

3. objednávku na vyhotovení geometrických plánů pro Ing. Vladimíra Nohela, IČ: 64317617, na 

pozemky v ul. Jízdárenské (zodpovídá I. místostarosta); 

4. objednávku na vyhotovení znaleckých posudků u Ing. Jana Holíka, IČ: 14670208, na pozemky 

v ul. Jízdárenské (zodpovídá I. místostarosta); 

5. objednávku kolumbárních desek u spol. KAMENA výrobní družstvo Brno, IČO: 00030449, 

v ceně 47.538 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

6. objednávku odpadových kontejnerů u spol. MEVA-TEC s.r.o., IČO: 62742051, v ceně 19.358 

Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

7. žádost Základní školy Hrušovany u Brna o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 

od women for women, o.p.s., ve výši 9.876 Kč (zodpovídá starosta); 

8. dohodu o ukončení nájemní smlouvy o nájmu části pozemku 2015 ze dne 25. 3. 2008, a to ke 

dni 31. 12. 2020 (zodpovídá tajemník); 

9. záměr prodeje pozemku p. č. 2013/12, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník);  

10. záměr propachtování části pozemku p. č. 2015, k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 21 m² 

(zodpovídá tajemník); 

11. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330063980/001 se spol. E.ON Distribuce, a.s., 

v pozemku 469/1 a 157, k. ú. Hrušovany u Brna, s doplatkem 7.700 Kč bez DPH (zodpovídá 

starosta);  

12. protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Venkovní rolety“ (zodpovídá 

starosta); 

13. smlouvu o dílo s dodavatelem Univers Tech s.r.o. na veřejnou zakázku s názvem „Venkovní 

rolety“ s celkovou nabídkovou cenou bez DPH 279.992,90 Kč; s DPH 338.791,41 Kč a 

pověřuje starostu jejím podpisem (zodpovídá starosta); 

14. nařízení obce Hrušovany u Brna č. 1/2020 – Covid 19, kterým se stanovuje omezený provoz 

Mateřské školy Hrušovany u Brna, Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna (zodpovídá 

tajemník). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 19/2020 a 20/2020; 
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2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 19/2020 a 20/2020 bez námitek; 

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

4. rozhodnutí KHS JMK č. j. KSHJM/56578/2020/BM/HDM spočívajícím v uzavření třídy 

Motýlci na adrese Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna; 

5. dopis praktického zubního lékaře o záměru ukončit zubní praxi na hrušovanském zdravotním 

středisku; 

6. stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. HUB-2354/2020 ohledně rybářství a myslivosti; 

7. žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků na životní prostředí ve výši 265.800 Kč 

do návrhu rozpočtu roku 2021; 

8. plánovanou dobrovolnickou výsadbu dřevin organizací Sázíme stromy, z. ú. v lokalitě za 

kynologickým klubem a u rybníka Šejby dne 20. 11. 2020; 

9. změnu úředních hodin na OÚ v souvislosti s mimořádnými opatřeními; 

10. plán inventur k 31. 12. 2020; 

11. protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky „Venkovní rolety“. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi projednat termín předložení změny Územního plánu obce Hrušovany u Brna 

na zasedání Zastupitelstva obce; 

2. I. místostarostovi zajistit prořezy stromů dle plánu a pasportu v souladu s plánem investic; 

3. tajemníkovi doplnit formuláře a vzory žádostí na web obce k dispozici občanům;  

4. starostovi dořešit užívání pozemků 765/81 a části 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna; 

5. tajemníkovi provést inventarizaci pozemků v intravilánu obce a vytvořit seznam pozemků 

s nevyřešenými uživatelskými vztahy; 

6. tajemníkovi sdělit ZŠ Hrušovany u Brna souhlas obce s přijetím účelově určeného finančního 

daru od women for women, o.p.s., ve výši 9.876 Kč do 13. 10. 2020; 

7. tajemníkovi zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou pozemku p. č. 2013/12, k. ú. 

Hrušovany u Brna. 

 

Rada obce rozhoduje: 
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky s názvem „Venkovní rolety“ 

dodavatele: Univers Tech s.r.o., IČ: 27106985, se sídlem: Americká 2772, 272 01 Kladno – 

Kročehlavy (zodpovídá starosta). 
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Rada obce doporučuje: 
 

1. zastupitelstvu obce projednat žádost o prodej pozemku p. č. 2013/12, k. ú. Hrušovany u Brna. 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


