Rekapitulace přijatých usnesení
č. 6/2018
z jednání rady obce, které se konalo 26. 3. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze rady obce dne 26. 3. 2018;

3.

dodatek č. 1-80038844486 smlouvy č. 1-3951245328 (Vodafone) (zodpovídá tajemník);

4.

darovací smlouvu mezi obcí a Unií Roska (zodpovídá starosta);

5.

záměr propachtování pozemku p. č. 1656/37, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá
tajemník);

6.

příkazní smlouvu TDI a BOZP – Stavební úpravy bývalé prádelny a pověřuje starostu
jejím podpisem (zodpovídá starosta);

7.

žádost ředitelky MŠ o zajištění provozu o letních prázdninách (zodpovídá tajemník);

8.

objednávku kamerového zařízení na rybník Vodárna (zodpovídá 1. místostarosta);

9.

objednávku mobilní toalety pro Klub rybářů (zodpovídá 1. místostarosta);

10.

protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané v otevřené výzvě mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem: Stavební úpravy
bývalého objektu prádelny;

11.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR „Oprava ulice
Komenského“;

12.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR „Modernizace bytů I. NP č.
p. 231 – byt č. 3 a 4“;

13.

smlouvu o dílo mezi Obcí Hrušovany Brna a společností LAVIMONT POWER s.r.o. a
pověřuje starostu obce jejím podpisem (zodpovídá starosta);

14.

smlouvu o dílo na akci „Oprava ulice Komenského“ mezi spol. STRABAG a.s., Tovární
3, 620 00 Brno a Obcí Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím podpisem;

15.

smlouvu o dílo na akci „Modernizace bytů I. NP č. p. 231 – byt č. 3 a 4“ mezi spol.
Hrazdíra s.r.o. realizace staveb, Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno a Obcí Hrušovany u
Brna a pověřuje starostu jejím podpisem (zodpovídá starosta);

16.

smlouvu na dodavatele zemního plynu (zodpovídá starosta);

17.

smlouvu na dodavatele elektrické energie (zodpovídá starosta);

18.

objednávku projektové dokumentace modernizace parkoviště před letním kinem
(zodpovídá 1. místostarosta);

II. Rada obce rozhodla:
1.

o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy
bývalého objektu prádelny“ dodavateli: LAVIMONT POWER s.r.o., IČ: 04228961,
se sídlem Příkop 836/6, 602 00 Brno, s celkovou nabídkovou cenou bez DPH
2.139.251,69 Kč. Celková nabídková cena s DPH je 2.460.139,44 Kč;

2.

o dodavateli VZMR „Oprava ulice Komenského“: STRABAG, a.s. – 2.754.532,81 Kč
vč. DPH;

3.

o dodavateli VZMR „Modernizace bytů I. NP č. p. 231 – byt č. 3 a 4“: Hrazdíra s.r.o.
realizace staveb – 2.120.349,50 Kč vč. DPH.

III. Rada obce bere na vědomí:
1.

informaci o ověření zápisu bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení
vyplývajících ze schůzí rady obce;

2.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

informaci o krachu dodavatele energií pro obec;

4.

analýzu prostředí ZŠ T.G.M. Hrušovany u Brna;

5.

oznámení o zahájení územního řízení na dělení pozemků;

6.

záznam z jednání ohledně rekonstrukce nádraží ČD;

7.

dopis o nakládání s majetkem obce;

8.

informaci o komplexním vyjádření REKO VTL Hrušovany u Brna;

9.

rozhodnutí 117D03D000129 ohledně změny termínu;

10.

vydání územního rozhodnutí OZPSU/21334/2017-4

11.

dohodu č. j. KRPB 48405 – ukončení výpůjčky

12.

oznámení ředitelky ZŠ o stanovení ředitelského volna

13.

žádost o uložení odpadu na sběrný dvůr

IV. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

místostarostovi a tajemníkovi – připravit podklady pro možnost využití vody v krajině –
lokalita Sídliště;

2.

místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání
s SPÚ);

Miroslav Rožnovský, starosta obce

