Rekapitulace přijatých usnesení
č. 9/2018
z jednání rady obce, které se konalo 14. 5. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. arch Dušan Knoflíček;

2.

program schůze rady obce dne 14. 5. 2018;

3.

převod majetku MŠ (kolotoč) do majetku obce (zodpovídá 1. místostarosta);

4.

objednávku rozboru půdy na zahrádkách na Vodárně (zodpovídá starosta);

5.

souhlasné stanovisko – trasa a umístění rozvaděče CETIN (zodpovídá starosta);

6.

souhlas s uzavírkou silnice III/42510 (zodpovídá tajemník);

7.

dodatek č. 5 – nájem pozemků pro VAK Židlochovicko a pověřuje starostu jeho
podpisem;

8.

dodatek č. 2 – prodloužení nájmu bytu 231/9 a pověřuje starostu jejím podpisem;

9.

aktualizaci odpisového plánu MŠ Hrušovany u Brna pro rok 2018 (zodpovídá 1.
místostarosta);

10.

smlouvu o poskytnutí služeb – pověřenec GDPR (zodpovídá starosta);

11.

Organizační řád obce;

12.

Směrnici č. 1/2018 pro zpracování a ochranu osobních údajů;

13.

Směrnici č. 2/2018 – Provozní řád dohlížecího kamerového systému obce;

14.

Směrnici č. 3/2018 – Postupy pro zvládání bezpečnostních událostí a bezpečnostních
incidentů;

15.

Směrnici č. 4/2018 – Provozní řád výpočetní techniky;

16.

Směrnici č. 5/2018 – Provozní řád kamerového systému objektu;

17.

Dodatek smlouvy o mlčenlivosti s externím zpracovatelem (ALIS spol. s r.o.) a
pověřuje starostu jeho podpisem;

18.

souhlasné stanovisko ke stavebnímu povolení – Modernizace trati Hrušovany u Brna –
Židlochovice (zodpovídá 2. místostarosta)

19.

žádost SŽDC o poskytnutí náhradního bytu (zodpovídá starosta)

20.

smlouvu na dodávky plynu pro č. p. 56, vč. plné moci (zodpovídá starosta)

21.

smlouvu na dodávky elektrické energie pro č. p. 56, vč. plné moci (zodpovídá starosta)

22.

služební cestu starosty na okresní soud v Trutnově dne 7. 6. 2018 a do Žďáru nad
Sázavou dne 17. 5. 2018;

23.

výzvu na VZMR „Nákup dopravního automobilu pro JSDH“, vč. všech příloh
(zodpovídá starosta);

24.

pachtovní smlouvu na pozemek p. č. 1656/37 k. ú. Hrušovany u Brna a pověřuje
starostu jejím podpisem

25.

návrh na vyhlášení památných stromů a pověřuje tajemníka podáním žádosti;

26.

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu (Jízdárenská 698);

27.

změnový list k investiční akci „Oprava ulice Komenského“;

II. Rada obce zamítá:
1.

žádost o směnu bytu;

2.

žádost o příspěvek na Linku bezpečí.

III. Rada obce pověřuje:
1.

tajemníka obecního úřadu k zastupování obce při seznámení s výsledkem vytyčení
pozemků a k podepisování protokolů o vytyčení hranice pozemků za obec.

IV. Rada obce bere na vědomí:
1.

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

2.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

zápis z jednání ve věci obnova NN (ELING CZ);

4.

informaci okresního soudu Brno-venkov ve věci opatrovnictví;

5.

informaci Drážního úřadu o zahájení správního řízení ve věci odstranění vlečky;

6.

zprávu MŽP ČR o prodloužení platnosti průzkumného území pro MND;

7.

dopis hejtmana JMK ve věci příprav na mimořádné události – výpadek elektrické
energie;

8.

protokol o kontrole JMK (vidimace, legalizace);

9.

analýzu GDPR obce, včetně příspěvkových organizací;

10.

informaci o nepřítomnosti starosty v obci.

V. Rada obce doporučuje:
1.

ZO schválit
a. Vyřazení majetku MŠ
b. Schválení poskytnutí dotací, včetně veřejnoprávních smluv dle seznamu
c. Schválení minimální sítě sociálních služeb ORP Židlochovice, JMK a jejich
spolufinancování 2019
d. Schválení programu jednání ZO 4. 6. 2018.

VI. Rada obce ukládá
1.

tajemníkovi obecního úřadu aplikaci opatření GDPR v praxi.

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

