Rekapitulace přijatých usnesení
č. 8/2018
z jednání rady obce, které se konalo 23. 4. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Jan Šnajnar;

2.

program schůze rady obce dne 23. 4. 2018;

3.

změnu rybníkářského řádu dle předloženého návrhu (zodpovídá starosta);

4.

zápůjčku vozidla VW Transporter pro HHS Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta);

5.

dohodu o ukončení nájmu bytu č. 4 na č. p. 231 a pověřuje starostu jejím podpisem;

6.

nájemní smlouvu na byt č. p. 56 – Hrušovany u Brna a pověřuje starostu jejím
podpisem;

7.

dodatek č. 1 SOD – úprava ceny sečení pozemků (zodpovídá 1. místostarosta);

8.

účetní uzávěrku 2017, odpisový plán na r. 2018, včetně rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2017 ZŠ T.G.M. Hrušovany u Brna;

9.

účetní uzávěrku 2017, odpisový plán na r. 2018, včetně rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2017 MŠ Hrušovany u Brna;

10.

smlouvu o zajištění spolufinancování navýšení kapacity odběrných míst (zodpovídá
starosta);

11.

dohodu o zajištění služeb vodovod a kanalizace (zodpovídá starosta);

12.

upravenou žádost CERCE, s.r.o. o umístění rozvaděče na obecním pozemku (zodpovídá
starosta);

13.

cenovou nabídku na provedení rekonstrukce chodníku před BD 522 - 525;

14.

SOD – Rekonstrukce chodníku 522 – 525 a pověřuje starostu jejím podpisem;

15.

odpis a vyřazení majetku dle návrhu č. 1-SMO-R-2018 (zodpovídá 1. místostarosta);

16.

objednávku revize mostních objektů

II. Rada obce odvolává:
1.

členy rybníkářské stráže Hrušovany u Brna z důvodu jejich rezignace.

III. Rada obce jmenuje:

1.

nové členy rybníkářské stráže dle písemného návrhu.

IV. 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 schválení financování přístavby ZŠ (MŠMT 8625/2018-3);

4.

informaci o předložení evidence rybníkářství na JMK;

5.

informaci o dodání analýzy osobních údajů GDPR;

6.

roční zprávu o činnosti v PÚ Hrušovany u Brna II v roce 2017;

7.

oznámení termínu veřejného projednání ÚPO;

8.

informaci o dopravním omezení v ul. Komenského;

9.

informaci o provedené kontrole společností EKOLAMP;

10.

informaci o zastavení řízení Červené vrchy

V. Rada obce doporučuje:
1.

ZO schválit program jednání ZO dne 9. 5. 2018.

VI. Rada obce ukládá:
1.

I. místostarostovi přípravu zasedací místnosti pro veřejné projednání ÚPO.

VII. 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

