
Rekapitulace usnesení č. 6/2020 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 16. 11. 2020 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: Vladimír Lazar 

     Ing. Pavla Dratvová 

  

Zapisovatel:     Pavel Kadlec 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. kontrolu plnění usnesení č. 5/2020 ze dne 17. 8. 2020; 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 6. jednání Zastupitelstva obce 

dne 16. listopadu 2020; 

3. informace starosty dle písemného materiálu 6/6/2020 – Plán inventur 2020; 

4. informace starosty dle písemného materiálu 6/6/2020 – Dílčí zpráva o výsledku 

hospodaření obce za rok 2020; 

5. bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru ZO Hrušovany u Brna ze dne 20. 10. 2020 

– bez uložení úkolů; 

6. předložené rozpočtové opatření č. 7/2020; 

7. předložené rozpočtové opatření č. 8/2020; 

8. petici č. j. HUB-2158/2020 za zachování placených parkovacích míst občanů sídliště v 

Hrušovanech u Brna a potvrzuje své usnesení č. 26/9/2019 (kterým schválila 

prováděcí dokument OZV 4/2019 s vymezením trvalých parkovacích míst). 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. doplnění návrhu programu o bod 15a: Schválení individuální neinvestiční dotace a 

veřejnoprávní smlouvy obce s FK 1932 Hrušovany u Brna; 

2. program svého 6. jednání, dne 16. 11. 2020 dle upraveného návrhu;  

3. vyřazení majetku obce dle písemného soupisu č. 2-SMO-Z/2020. Celková hodnota 

vyřazeného majetku činí: 113.358,40 Kč. Vyřazení zajistí I. místostarosta a účetní 

obce; 

4. aktualizovaná Pravidla finanční spoluúčasti investorů na rozvoji obce Hrušovany u 

Brna dnem schválení: 16. listopadu 2020; 

5. Pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce 

Hrušovany u Brna 2020 s účinností 17. 11. 2020; 

6. vícepráce a méněpráce na akci SOKEC společensko kulturní centrum Hrušovany u 

Brna, dle výše uvedené rekapitulace ZL č. 2, ze dne 6. listopadu 2020 a položkových 

rozpočtů č. 02a – 16b ve výši 318 206,94 Kč bez DPH. Úhrada více prací bude 

realizována z nespecifikované rezervy obecního rozpočtu, včetně změnových listů č. 1 

a 2 formou dodatku smlouvy o dílu; 



7. poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro fotbalový klub FK 1932 Hrušovany u 

Brna ve výši 56 000 Kč na opravu povrchu fotbalového hřiště, zvýšení jeho kvality a 

zlepšení vsaku povrchové vody; 

8. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 56 000 

Kč pro FK 1932 Hrušovany u Brna na opravu fotbalového hřiště, zvýšení jeho kvality 

a zlepšení vsaku povrchové vody s realizací do 15. prosince 2020, včetně následného 

vyúčtování do 15. prosince 2020. 

 

III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

1. za ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna dne 

16. 11. 2020 Vladimíra Lazara; 

2. za ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna dne 

16. 11. 2020 Ing. Pavlu Dratvovou. 

 

IV. Zastupitelstvo obce zamítá: 

1. odkup pozemků p. č. 1787/1, 1787/9, 1789/30, 1789/41, 1846/4, 1849/1, 1849/43, k. ú. 

Hrušovany u Brna zapsané na LV 2300.  

 

V. Zastupitelstvo obce ověřuje: 

1. zápis č. 5/2020 ze dne 17. 8. 2020 bez předložených námitek. 

 

VI. Zastupitelstvo obce zrušuje: 

1. Pravidla finanční spoluúčasti investorů na rozvoji obce Hrušovany u Brna ze dne 21. 

října 2019, včetně zrušení usnesení č. 13/7/2019;  

2. Pravidla pro pronajímání pozemků, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví obce 

Hrušovany u Brna ze dne 21. 10. 2019. 

 

VII. Zastupitelstvo obce rozhodlo: 

1. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o výši ročních 

odměn za výkon funkce členů komisí rady obce a členů výborů zastupitelstva obce za 

rok 2020, dle písemné předlohy, která je nedílnou součástí zápisu zastupitelstva obce.  

 
 

 
 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


