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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 22/2020, které se konalo 26. 10. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

2. program schůze Rady obce dne 26. 10. 2020;  

3. zadání územní studie „Hrušovany u Brna – plochy ÚS 4 (Z7, Z9, N8, N9) Pod Střediskem“ 

(zodpovídá starosta); 

4. vyřazení majetku obce v jednotkové hodnotě do 3.000 Kč dle návrhu velitele JSDH a návrhu 

správy majetku obce č. 3-SMO-R/2020 v celkové hodnotě 23.802,12 Kč (zodpovídá I. 

místostarosta); 

5. čestné prohlášení nájemce zdravotního střediska kvůli COVID-19 (zodpovídá starosta); 

6. účast obce na projektu Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko – III. 

etapa, vč. finanční spoluúčasti v roce 2021 ve výši 407.826 Kč, včetně DPH Kč (zodpovídá 

starosta); 

7. smlouvu zřízení věcného břemene č.: HO-014330063129/003 se společností E.ON Distribuce, 

a.s., na pozemcích obce Hrušovany u Brna, č. p. 595/3, 565, 566, 596, k. ú. Hrušovany u Brna, 

s doplatkem ve prospěch obce ve výši 232.700 Kč bez DPH (zodpovídá tajemník); 

8. smlouvu č. 1/2020 o zpracování části povrchu pozemku p. č. 151, k. ú. Hrušovany u Brna 

(zodpovídá tajemník); 

9. objednávku na ořezy stromů u Ing. Jiřího Zapadla, IČO 88276023, v hodnotě 38.640 Kč 

(neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

10. objednávku dosadby dřevin do záhonů v obci u p. Jitky Sedláčkové, IČO 01712829, v hodnotě 

35.780 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

11. objednávku majákové světelné rampy pro obecní policii v ceně 60.802,50 Kč vč. DPH u p. 

Jakuba Grégra, IČO 02300451 (zodpovídá I. místostarosta); 

12. protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Prostorová akustika“ (zodpovídá 

starosta); 

13. smlouvu o dílo s dodavatelem AVETON s.r.o. na veřejnou zakázku s názvem „Prostorová 

akustika“ s celkovou nabídkovou cenou bez DPH 2.276.684 Kč; s DPH 2.754.788 Kč a 

pověřuje starostu jejím podpisem (zodpovídá starosta); 

14. zavedení home office pro vybrané pracovníky zařazené do OÚ (zodpovídá tajemník). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 21/2020; 
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2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 21/2020 bez námitek; 

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

4. rozhodnutí JMK č. j. 143064/2020 o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 3 – 10 let; 

5. usnesení MěÚ Židlochovice č. j. OZPSU/12292/2018-KV o usnesení opatrovníka; 

6. oznámení č. j. JMK 144098/2020 o vydání Aktualizace č. 1 a č. 2 Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje; 

7. protokol o otevírání nabídek veřejné zakázky „Prostorová akustika“; 

8. svolání zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna na 16. listopadu 2020 v 18:00 

v prostorách sportovní haly na Jízdárenské ulici, č. p. 698; 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi připravit nájemní smlouvy na pronájem bytů 223/3 a 223/4; 

 

Rada obce rozhoduje: 
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky s názvem „Prostorová akustika“ 

dodavatele: AVETON s.r.o., IČ: 02436647, se sídlem: Krátkého 211/2, Vysočany, 190 00 

Praha 9 (zodpovídá starosta). 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku obce v jednotkové hodnotě nad 3.000 Kč dle 

návrhu velitele JSDH a správy majetku obce č. 2-SMO-Z/2020 v celkové hodnotě 113.358,40 

Kč; 

2. Zastupitelstvu obce projednat aktualizaci pravidel pro pronajímání pozemků, bytů a 

nebytových prostor ve vlastnictví obce Hrušovany u Brna; 

3. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit program svého zasedání dne 16. 11. 2020 dle 

předloženého materiálu 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


