Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 1/2018, které se konalo 29. 10. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

jednací řád Rady obce na období 2018-2022;

2.

ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská;

3.

program schůze rady obce dne 29. 10. 2018;

4.

přijetí sponzorského daru 2000 Kč pro ZŠ od spol. STAMA GROUP s.r.o.;

5.

přijetí sponzorského daru 2000 Kč pro ZŠ od spol. DRAEK s.r.o.;

6.

přijetí sponzorského daru 1000 pro ZŠ;

7.

zřízení Komise životního prostředí;

8.

zřízení Komise mediální;

9.

zřízení Komise pro kulturu, sport a mládež;

10.

zřízení Komise škodní;

11.

zřízení Komise pro územní plánování;

12.

zřízení Komise sociální a bytové;

13.

objednávku na opravu odstavných míst v ulici Masarykova;

14.

rozpočtové opatření č. 10/2018;

15.

návrh na vyřazení majetku č. 2-SMO-R-2018. Za likvidaci odpovídá 1. místostarosta a
Správa majetku obce;

16.

objednávku na opravu fasády domu č. p. 56 u firmy DA Power, s.r.o.;

17.

objednávku opravy přístřešku za letním kinem;

18.

plán inventur k 31. 12. 2018;

19.

navýšení spoluúčasti obce na úhradě nákladů na dovážku obědů Pečovatelskou službou
ze 7,50 Kč na 10 Kč;

20.

dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Stavební úpravy býv. objektu prádelny“, včetně více a
méněprací a pověřuje starostu jejím podpisem.

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 a zasedání Zastupitelstva obce;

2.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

informaci o výstupním a vstupním prohlášení ke střetu zájmů členů Rady obce;

4.

podání odvolání proti usnesení Okresního soudu v Trutnově ve věci opatrovnictví;

5.

informaci MěÚ Židlochovice o kolaudaci sociálních bytů, ul. Vodní a ul. Hybešovy;

6.

vyjádření MěÚ Židlochovice ohledně projektu vodovodní přípojky na hřbitov;

7.

projekt Modernizace trati Brno – Přerov;

8.

požadavek pořídit dodatek SOD – Přístavba ZŠ, Masarykova 167.

III. Rada obce doporučuje:
1.

komise Rady obce pětičlenné;

2.

ZO schválit dodatek č. 1 SOD Přístavba ZŠ, Masarykova 167, Hrušovany u Brna;

3.

ZO schválit smlouvu o VB – GASNET;

4.

ZO vzít na vědomí RO č. 10/2018;

5.

ZO schválit individuální neinvestiční dotaci pro T.J. Jiskra.

IV. Rada obce zamítá:
1.

žádost spol. Puttner ve věci rozšíření NN TUBELL.

V. Rada obce pověřuje:
1.

starostu a 1. místostarostou výkonem funkce oddávajícího, schvaluje jejich účast na
slavnostních obřadech (vítání občánků, setkání jubilantů, přijetí prvňáčků, přijetí
nejlepších žáků místních škol, účast na slavnostních akcích u příležitosti významných
událostí státu a obce Hrušovany u Brna a stanovuje, že jsou tito členové Zastupitelstva
obce Hrušovany u Brna při slavnostních obřadech oprávněni užívat závěsný odznak.

VI. Rada obce ukládá:
1.

starostovi a II. místostarostovi účast na pracovní poradě SUDOP v Brně ve věci
Modernizace trati Brno – Přerov;

2.

p. Dratvové a Ing. arch. Knoflíčkovi zajistit dárkové předměty pro Vítání občánků;

3.

předsedům komisí dodat seznam členů do konce listopadu;

4.

2. místostarostovi zajistit osvětlovací studii na ulice Jana Koziny, Havlíčkova, Stávání.

VII. Rada obce jmenuje:
1.

předsedkyní Komise životního prostředí Ing. Pavlu Dratvovou;

2.

předsedkyní Komise mediální Mgr. Evu Kadlecovou;

3.

předsedkyní Komise pro kulturu a sport Karin Blahofskou;

4.

předsedou Komise pro územní plánování Ing. arch. Dušana Knoflíčka;

5.

předsedou Komise škodní Ing. Mgr. Pavla Kadlece;

6.

předsedkyní Komise sociální a bytové Marii Rožnovskou;

VIII. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

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

2.

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

3.

Tajemníkovi – připravit dohody o hmotné odpovědnosti a udělení plné moci.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

