Rekapitulace přijatých usnesení
č. 7/2018
z jednání rady obce, které se konalo 9. 4. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze rady obce dne 9. 4. 2018;

3.

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod Červenými vrchy (zodpovídá
tajemník);

4.

objednávku projektové dokumentace na opravu ul. Palackého od spol. APC SILNICE
s.r.o. (zodpovídá místostarosta);

5.

objednávku na zateplení půd BD č. p. 223 a 231 (zodpovídá 1. místostarosta);

6.

výzvu VZMR – rekonstrukce chodníku 522 - 525 (zodpovídá starosta);

7.

smlouvu mezi Jihomoravským krajem a obcí Hrušovany u Brna na poskytnutí dotace na
nákup DA pro JSDH a pověřuje starostu jejím podpisem (zodpovídá starosta);

8.

nájemní smlouvu se SŽDC a pověřuje starostu jejím podpisem (zodpovídá starosta);

9.

dodatek č. 1 smlouvy 1225279 – připojení E.ON – prodloužení termínu a pověřuje
starostu jeho podpisem (zodpovídá starosta);

10.

žádost SDH ohledně akce Den se svatým Floriánem (zodpovídá 1. místostarosta);

11.

žádost o úpravu RD Palackého a pověřuje 2. místostarostu formulovat vyjádření obce
(zodpovídá 2. místostarosta);

12.

záměr prodeje pozemků p. č. 2118/1, 2118/3, 2118/4, 2118/6, k. ú. Hrušovany u Brna
(zodpovídá tajemník);

13.

dodatek smlouvy o povinném ručení – č. 725013866 (zodpovídá tajemník);

14.

dodatek smlouvy o povinném ručení – č. 725013870 (zodpovídá tajemník);

15.

výzvu pro DA power, s.r.o. k podpisu smlouvy;

16.

smlouvu o dílo „Stavební úpravy býv. objektu prádelny“ s DA power, s.r.o. (zodpovídá
starosta);

17.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR – SB byt č. 3, 1+1;

18.

smlouvu o dílo na akci „Sociální bydlení BJ č. 3, 1+1 Hrušovany u Brna“ mezi Obcí
Hrušovany u Brna a spol. HRAZDÍRA s.r.o., Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno a
pověřuje starostu jejím podpisem (zodpovídá starosta);

II. Rada obce rozhodla:
1.

o dodavateli VZMR „Sociální bydlení BJ č. 3, 1+1 Hrušovany u Brna“: HRAZDÍRA
s.r.o., Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno;

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.

pozvánku pro zastupitele a občany na akci „Výročí osvobození obce“;

4.

registraci akce 014D241008357 na MVČR;

5.

informaci o vydání koordinovaného stanoviska „Cyklostezka Brno – Vídeň“;

6.

oznámení o zahájení stavebního řízení „Komunikace Stávání“;

7.

pozvánku SDH Hrušovany u Brna – Den sv. Floriána;

8.

informaci MŽP ČR – vzdání se oprávnění k průzkumu pro MND;

9.

informaci SŽDC o změně názvu organizace;

10.

informaci o odstoupení spol. LAVIMONT POWER s.r.o. z VZMR „Stavební úpravy
bývalé prádelny“

11.

sdělení ČR SPÚ ohledně pozemků pod Červenými vrchy a na ul. Tyršova

IV. Rada obce zamítá:
1.

žádost spol. CERCE s.r.o. o souhlas s úpravami telekomunikačních přípojek

2.

žádost o vyhrazení parkovacího místa před nádražní budovou

V. Rada obce ruší:
1.

usnesení č. 29/6/2018

VI. 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

