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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 15/2021, které se konalo 7. 6. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

2. program schůze Rady obce dne 7. 6. 2021; 

3. poskytnutí dopravy obecním vozem Fiat Ducato do Lomnice nad Popelkou z důvodu stěhování 
osoby v obecním opatrovnictví dne 17. 6. 2021 (zodpovídá I. místostarosta); 

4. služební cestu referenta opatrovnictví do Lomnice nad Popelkou a použití obecního vozidla 

Dacia Duster v termínu od 17. 6. 2021 do 19. 6. 2021 (zodpovídá tajemník); 

5. žádost Mediální komise o účast v soutěži Radniční listy roku pořádané spolkem Kvalikom, z. 

s., a poplatek ve výši 2 000 Kč (zodpovídá tajemník); 

6. žádost Mgr. Pavla Havelky o souhlas s instalací klimatizace do lékárny (zodpovídá I. 

místostarosta); 

7. objednávku notebooku u spol. Agerit s.r.o. v předpokládané ceně 25 000 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

8. objednávku sečení vybraných ploch u p. Martina Šobera (IČ: 66551633) v ceně 38 484 Kč 
(neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

9. objednávku 1500 kalendářů u spol. Tiskárna Brázda s.r.o. v celkové ceně 76 230 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

10. dodatek k pracovní smlouvě č. 1 s p.  kterým se 
pracovní poměr prodlužuje do 30. 6. 2023 (zodpovídá I. místostarosta); 

11. nájemní smlouvu se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Hrušovany u Brna 

(IČ: 49458248) na pronájem sklepního prostoru na obecním domě č. p. 57 na dobu neurčitou za 

cenu 110 Kč za hodinu (vč. DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

12. nájemní smlouvu s p. , 

na nebytový prostor na adrese Masarykova 56 do konce roku za cenu 300 

Kč/m² a rok (osvobozeno od platby DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

13. dohodu o provedení práce s , 

 za 95 Kč/hod. (zodpovídá starosta); 

14. dohodu o provedení práce s 4, 

 za 95 Kč/hod. (zodpovídá starosta); 

15. dohodu o provedení práce s  

 za 95 Kč/hod. (zodpovídá starosta); 

16. dohodu o provedení práce s , 

za 95 Kč/hod. (zodpovídá starosta); 
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17. dohodu o provedení práce s , 

 za 95 Kč/hod. (zodpovídá starosta); 

18. dohodu o provedení práce s  
 za 95 Kč/hod. (zodpovídá starosta); 

19. darovací smlouvu na finanční dar v hodnotě 5 000 pro Unii ROSKA reg. org. ROSKA Brno-

venkov z.p.s. ve výši 5 000 Kč (zodpovídá starosta); 

20. nájemní smlouvu na obecní byt č. 17/231 s 

 na dobu určitou 2 let do 30. 6. 2023, za nájemné 1 689 Kč měsíčně s inflační 
doložkou (zodpovídá tajemník); 

21. smlouvu č. 6/2021 se spol. STAMA GROUP s.r.o. na opravu havarijního stavu hřbitovní zdi 
v ceně 344 651,50 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 13/2021 a č. 14/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 13/2021 a č. 14/2021; 

3. výroční zprávu Betanie – křesťanská pomoc, z. ú., za rok 2020; 

4. rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. MD-5456/2021-930/29 o povolení částečné uzavírky 
dálnice D2 u Hustopečí a stanovení objížďky, která částečně povede i po hrušovanském 
obchvatu; 

5. škodní událost: nezaviněnou nehodu vozidla Fiat Ducato. Škoda obci ve výši 59 600 Kč byla 

uhrazena pojišťovnou viníka nehody v plné výši; 

6. oznámení MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OZPSU/6572/2021-11 o zahájení řízení a pozvání 
k ústnímu jednání ve věci odstranění stavby; 

7. smlouvu o zpracování studie proveditelnosti č. SML-Z-E-21-056 mezi spol. RPA Projekty, 

s.r.o. a Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková 
organizace v ceně 77 440 Kč vč. DPH; 

8. úřední záznam obecní policie č. j. 2021/000247 – rozbití okna na Loosově vile; 

9. rozpočtové opatření č. 5/2021; 

10. žádost o výměnu pozemku p. č. 408/1, k. ú. Hrušovany u Brna (č. j. HUB-1280/2021); 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi připravit stanovisko obce k záměru vybudování vysokorychlostní trati; 

2. starostovi a II. místostarostovi účast na jednání na MěÚ Židlochovice dne 1. 7. 2021 v 9 hodin 

ve věci odstranění stavby (č. j. MZi-OZPSU/6572/2021-11); 



3 

 

3. smlouvu o zpracování studie proveditelnosti č. SML-Z-E-21-056 mezi spol. RPA Projekty, 

s.r.o. a Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno – venkov, příspěvková 
organizace v ceně 77 440 Kč vč. DPH; 

4. I. místostarostovi dořešit škodní událost – rozbité okno na Loosově vile a zajistit úhradu škody 
od viníka; 

5. tajemníkovi připravit podkladový materiál pro Zastupitelstvo obce na projednání odkoupení 
pozemku p. č. 382/4, k. ú. Hrušovany u Brna; 

6. starostovi připravit podklady pro jednání Zastupitelstva obce ve věci žádosti o směnu pozemku 
408/1, k. ú. Hrušovany u Brna (č. j. HUB-1280/2021) a pozvat žadatelku na jednání; 

7. starostovi připravit podklady pro příští jednání Rady obce ohledně modernizace křižovatky 
Komenského – Hybešova. 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat odkoupení pozemku p. č. 382/4, k. ú. 
Hrušovany u Brna; 

2. Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat darovací smlouvu na 2 kusy převlékacích 
boxů v celkové účetní hodnotě 32 000 Kč; 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


