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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 3/2021, které se konalo 25. 1. 2021 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze Rady obce dne 25. 1. 2021; 

3. smlouvu o kontrolní činnosti s Ing. Pavlem Uminským, Ph.D., IČ: 18560733, za účelem 

kontroly účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací obce za období 1. 1. 2020 do 31. 

12. 2020 v ceně 26 620 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta). 

 

Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o odstranění předzahrádky a vytvoření parkovacího místa v ul. Havlíčkově (zodpovídá I. 

místostarosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 1/2021 a 2/2021; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 1/2021 a 2/2021 bez námitek; 

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

4. prodloužení účinnosti rozhodnutí hejtmana o poskytování nezbytné péče ve vybraných školách 

do 14. 2. 2021; 

5. zápis č. 1/2021 z jednání Komise sociální a bytové; 

6. nepřítomnost starosty v úřadu z důvodu pokračující karantény. Po celou dobu nepřítomnosti ho 

plně zastupuje I. místostarosta Vladimír Lazar; 

7. svolání zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna dne 17. 2. 2021 ve sportovní hale na 

ulici Jízdárenská. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. I. místostarostovi svolat jednání s Povodím Moravy, s. p., ohledně řešení zaplavování pozemků 

kolem Vodárny; 

2. I. místostarostovi projednat a připravit smlouvu na zajištění svozu použitých oděvů se 

sociálním družstvem Diakonie Broumov; 
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3. tajemníkovi připravit návrh nájemních smluv dle zápisu č. 1/2021 z jednání Komise sociální a 

bytové. 

 

Rada obce doporučuje: 
 

1. Zastupitelstvu obce schválení pověření pro Radu obce ke schvalování rozpočtových opatření 

v roce 2021; 

2. Zastupitelstvu obce projednat zprávu Finančního výboru; 

3. Zastupitelstvu obce schválit důvodovou zprávu k návrhu rozpočtu obce 2021; 

4. Zastupitelstvu obce schválit zprávu o plnění rozpočtu za rok 2020; 

5. Zastupitelstvu obce schválit plán investic na rok 2021; 

6. Zastupitelstvu obce schválit program zasedání Zastupitelstva obce č. 1/2021/ZO dne 17. 2. 

2021. 

 

 

 

 

 

Vladimír Lazar, I. místostarosta obce 


