Rekapitulace přijatých usnesení
č. 1/2018
z jednání rady obce, které se konalo 3. 1. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1. ověřovatele zápisu: Ing. Jan Šnajnar;
2. program schůze rady obce dne 3. 1. 2018;
3. doplňující volbu člena komise pro náhradu škod a převolbu předsedy komise, dle návrhu
starosty.

II. Rada obce doporučuje:
1. zastupitelstvu obce schválit smlouvu č. 13010183 o přeložce zařízení distribuční soustavy
(E.ON).

III. Rada obce bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení RO a ZO;
2. upozornění o osobním zájmu k projednávaným bodům programu – střet zájmu;
3. dopis náměstka hejtmana JMK ve věci Studie proveditelnosti ŽUB – SŽDC – JMK;
4. informaci o výzvě MěÚ Židlochovice k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce k projektu
„Hrušovany u Brna – ul. Sídliště, Viniční, Příční, Hybešova, Palackého a Komenského –
úprava vjezdů, odstavných stání, chodníků a aut. zastávky“;
5. výzvu Stavebního úřadu k vyjádření;
6. oznámení ředitelky ZŠ o vyhlášení ředitelského volna dne 12. 1. 2018;
7. doručení územního plánu obce;
8. rezignaci zastupitele obce – místostarosty obce;
9. přípravu plánu investic a výzvu k připomínkování;
10. informaci o průběžném plnění harmonogramu inventarizace obce za rok 2017;
11. informaci o vyúčtování dotace Jihomoravského kraje pro JSDH a vyhotovení závěrečné
zprávy.

IV. Rada obce pověřuje
1. místostarostu připravit pro radu obce informaci o Studii proveditelnosti ŽUB – SŽDC –
JMK;
2. místostarostu k řešení a zpracování vyjádření pro Stavební úřad.

V. Rada obce ukládá
1. starostovi a tajemníkovi podat žádost o dotaci na JMK do 16. 1. 2018;
2. předsedům komisí rady obce, včetně zřízených rad obce, aby předložili zprávy o činnosti za
rok 2017 do 29. 1. 2018;
3. tajemníkovi zajistit vyúčtování dotace JMK za rok 2017, vč. závěrečné zprávy.

VI. Rada obce osvědčuje
1. Ing. Pavel Uminský, Ph.D. se stal členem zastupitelstva obce Hrušovany u Brna.

VII. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1. místostarostovi zahájit jednání ve věci projektu na úpravu parkoviště naproti Obecnímu
domu;
2. místostarostovi a tajemníkovi – připravit podklady pro možnost využití vody v krajině –
lokalita Sídliště;
3. starostovi zadat vypracování znaleckého posudku na inventář sportbaru;
4. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání s SPÚ);
5. tajemníkovi objednat pasport parkovacích míst.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

