
Rekapitulace usnesení č. 1/2021 
ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 

konaného dne 17. 2. 2021 

 

Ověřovatelé usnesení a zápisu: p. Lukáš Zekl 

     p. Ing. Roman Pospíšil 

  

Zapisovatel:     Hana Svobodová 

 

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. kontrolu plnění usnesení č. 7/2020/ZO ze dne 14. prosince 2020; 

2. upozornění na možný střet zájmů při rozhodování na 1. jednání ZO/2021, dne 17. 

února 2021; 

3. předložené rozpočtové opatření č. 11/2020; 

 

II. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. program svého 1. jednání, dne 17. února 2021, dle písemného návrhu – svolání ZO;  

2. zprávu o plnění rozpočtu obce Hrušovany u Brna za rok 2020, včetně evidence 

závazků a pohledávek; 

3. zprávu Kontrolního výboru ZO Hrušovany u Brna ze dne 28. 1. 2021 č. jednání 

1/2021 bez dalších uložených úkolů; 

4. zprávu Finančního výboru obce Hrušovany u Brna ze dne 10. 2. 2021; 

5. Plán investic obce 2021, včetně stavební a finanční činnosti obce na rok 2021, jako 
podkladový materiál pro rozpočet obce 2021, který z těchto podkladů vychází a 
pověřuje radu obce realizací potřebných rozpočtových opatření na rok 2021, včetně 
schválení potřebných smluvních ujednání – SOD – pro potřeby realizace výše 
uvedených akcí; 

6. důvodovou zprávu pro sestavení upraveného návrhu rozpočtu obce Hrušovany u Brna 
pro rok 2021; 

7. schodkový rozpočet obce Hrušovany u Brna na rok 2021, vč. závazných ukazatelů, 

s celkovými 

       - příjmy ve výši:          57.780.000,- Kč 

       - výdaji ve výši:         146.555.800,- Kč 

       - financování:               88.775.800,- Kč 

Schodek rozpočtu je krytý přebytkem hospodaření z minulých let a úvěrovou 

smlouvou; 

8. pověření, pro radu obce, na provádění příslušných rozpočtových opatření schváleného 

rozpočtu obce Hrušovany u Brna na rok 2021; 

9. členský příspěvek pro DSO Svazek VaK Židlochovicko, jako členská obec, na rok 

2021 ve výši 2.342.000,- Kč;      

10. členský příspěvek pro DSO Region Židlochovicko, jako členská obec, na rok 2021 

v celkové výši 464.673,91,- Kč;   



11. členský příspěvek pro DSO cyklostezka Brno – Vídeň, jako členská obec, na rok 2021 

ve výši 14.212,- Kč; 

12. poskytnutí individuální neinvestiční dotace ve výši 170.000,- Kč pro fotbalový klub 

FK 1932 Hrušovany u Brna na zabezpečení technického provozu a údržby FS v roce 

2021; 

13. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální neinvestiční dotace, ve výši 

170.000,- Kč, pro FK 1932 Hrušovany u Brna na zabezpečení technického provozu 

v roce 2021 a pověřuje starostu podpisem smlouvy; 

14. dodatek č. 1 úvěrové smlouvy č. 0495286169/LCD ze dne 3. 9. 2019 na zabezpečení 

financování investiční akce „Sokec“- společensko kulturní centrum obce Hrušovany u 

Brna. Důvodem je prodloužení harmonogramu realizace díla z 28. 2. 2021 na nový 

termín 30. 4. 2021. Čerpání úvěru se posouvá na nový termín do 31. 8. 2021 

s povinností úhrady 10.000,- Kč za změnu podmínek úvěrové smlouvy; 

 

III. Zastupitelstvo obce zvolilo: 

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

17. února 2021 – pana Lukáše Zekla; 

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

17. února 2021 – pana Ing. Romana Pospíšila; 

 

 

IV. Zastupitelstvo obce ověřuje: 

1. zápis č. 7/2020/ZO, ze dne 14. prosince 2020 - bez předložených námitek; 

 

 

V. Zastupitelstvo obce projednalo a vydává: 

     
       1. dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební  

           zákon) změnu č. 1 územního plánu Hrušovany u Brna, jako opatření obecné povahy; 

 
 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


