Rekapitulace přijatých usnesení
č. 12/2018
z jednání rady obce, které se konalo 11. 6. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Jan Šnajnar;

2.

program schůze rady obce dne 11. 6. 2018;

3.

objednávku přístup do právní poradny SMO pro 3 osoby (zodpovídá tajemník);

4.

objednávku odstranění stavby, opravu zpevněné plochy fotbalového stadionu a opravu
schodů na obecním domě u Bohumila Tomana (zodpovídá I. místostarosta);

5.

objednávku výměny oken na č. p. 56 u společnosti TERMOK real s.r.o. (zodpovídá I.
místostarosta);

6.

objednávku provedení VDZ ulice Komenského u spol. STRABAG a.s. (zodpovídá I.
místostarosta);

7.

objednávku opravy oplocení stavebního dvora u spol. EL-INSTA ENERGO, s.r.o.
(zodpovídá I. místostarosta);

8.

objednávku na zvýšení bezpečnosti na FS (výplň do zábradlí) (zodpovídá I.
místostarosta);

9.

přijetí sponzorského daru pro MŠ od spol. ZEMI TEAM (zodpovídá tajemník);

10.

přijetí sponzorského daru pro MŠ od spol. EL-INSTA SUN (zodpovídá tajemník);

11.

žádost ředitelky ZŠ Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník);

12.

žádost spol. EL-INSTA ENERGO, s.r.o. o vstup na pozemek (zodpovídá starosta);

13.

příkazní smlouvu pro výkon TDI a BOZP – Přístavba ZŠ č. p. 167, Hrušovany u Brna
se společností Domia s.r.o. (zodpovídá starosta);

14.

výzvu VZMR Hrušovany u Brna – modernizace ul. Vodní, úsek 225 a odstavná místa
Hybešova (zodpovídá starosta);

15.

výzvu VZMR Oprava odstavných míst – Sídliště u MŠ Hrušovany (zodpovídá starosta);

16.

výzvu VZMR Nákup malotraktoru pro SMO Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta);

17.

smlouvu o spolupráci „100 lip – 100 oslav“ s Jihomoravským krajem (zodpovídá
tajemník);

18.

záměr směny pozemků 685/11, 687/1 a 692/2 k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá
tajemník);

19.

protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem: Přístavba základní
školy Hrušovany u Brna, Masarykova č. p. 167 (zodpovídá starosta);

20.

Protokol o otevření, posouzení, vyřazení uchazeče a hodnocení nabídek VZMR Pořízení
DA pro JSDH Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta);

21.

rozpočtové opatření č. 6/2018;

22.

kupní smlouvu na pořízení DA pro JSDH Hrušovany u Brna mezi Obcí Hrušovany u
Brna a spol. AGROTEC a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem;

23.

žádost společnosti Puttner, s.r.o. ohledně přeložky VN (zodpovídá starosta);

24.

objednávku havarijního stavu střechy (zodpovídá 1. místostarosta);

25.

objednávku opravy a přezutí vozidla Andula 125 (zodpovídá 1. místostarosta).

II. 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.

výsledek rozboru půdy – pozemky Vodárna;

4.

oznámení o zahájení a přerušení řízení ve věci betonárky SKANSKA;

5.

informace EKO-KOM – Výsledky třídění odpadů;

6.

dopis Ministerstva spravedlnosti ČR o střetu zájmů;

7.

pozvánku na předání staveniště – Kanalizace a vodovod Stávání;

8.

vyjádření MěÚ Židlochovice k nadstavbě administrativní budovy Hrušovany;

III. Rada obce doporučuje
1.

Zastupitelstvu rozhodnout o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky
s názvem Přístavba základní školy Hrušovany u Brna, Masarykova č. p. 167, dodavateli
BUILDSTEEL s.r.o., se sídlem Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 27694321,
s celkovou cenou 20.761.690,32 Kč;

2.

Zastupitelstvu schválit smlouvu o dílo mezi Obcí Hrušovany u Brna a společností
BUILDSTEEL s.r.o.;

3.

ZO schválit program ZO dne 18. 6. 2018;

4.

ZO zrušit usnesení č. 28/1/2018 vč. smlouvy o komunitních sociálních službách ze dne
6. 3. 2018;

5.

ZO schválit smlouvu o spolufinancování komunitních sociálních službách ORP a JMK;

IV. Rada obce ukládá
1.

2. místostarostovi projednat umístění klimatizační jednotky.

V. Rada obce rozhodla
1.

o dodavateli VZMR Pořízení DA pro JSDH Hrušovany u Brna: AGROTEC a.s., za
cenu 1.074.359 Kč vč. DPH.

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

