Rekapitulace přijatých usnesení
č. 2/2018
z jednání rady obce, které se konalo 19. 11. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1. ověřovatele zápisu: Ing. arch. Dušan Knoflíček;
2. program schůze rady obce dne 19. 11. 2018;
3. dohodu o ukončení nájemní smlouvy (terénní úpravy v Kelblově jámě) (zodpovídá tajemník);
4. schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků p. č. 1837/8, 1838/8, 1845/8, 1839/3, 1837/9, 1838/10,
1845/10, k. ú. Hrušovany u Brna (terénní úpravy v Kelblově jámě) (zodpovídá tajemník);
5. dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pozemku p. č. 24, k. ú. Hrušovany u Brna k 31. 12. 2018
(zodpovídá tajemník).
6. dohodu o provedení práce ZÚ 1 (zodpovídá místostarosta);
7. dohodu o provedení práce ZÚ 2 (zodpovídá místostarosta);
8. schvaluje dohodu o vstupu na obecní pozemky v oplocené části areálu sádek (zodpovídá
tajemník);
9. žádost č. j. 1727/2018 o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin (zodpovídá místostarosta);
10. služební cestu do Hradce Králové pro starostu obce a právního zástupce obce (zodpovídá
starosta);
11. objednávku na provedení auditu příspěvkových organizací obce (MŠ a ZŠ), vč. smlouvy o
provedení auditu (zodpovídá místostarosta);
12. žádost MŠ o čerpání investičního fondu (zodpovídá místostarosta);
13. odpis a vyřazení majetku obce dle návrhu č. 3-SMO-R-2018. Za fyzickou likvidaci zodpovídá I.
místostarosta a správa majetku obce.

II. Rada obce doporučuje:
1. zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene (TUBELL);
2. zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene (Kabel projekt);
3. zastupitelstvu obce schválit návrh na odpis a vyřazení majetku obce dle návrhu č. 4-SMO-Z2018.

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 a zasedání Zastupitelstva obce;
2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;
3. vydání stavebního povolení „SOKEC – společensko kulturní centrum“;
4. rozsudek Okresního soudu Brno-venkov ve věci opatrovnictví;
5. pozvánku města Židlochovic na Pochod čertů;
6. vyjádření MěÚ Židlochovice ohledně projektu vodovodní přípojky na hřbitov;
7. předvolání k jednání před Krajským soudem Hradec Králové ve věci opatrovnictví;
8. pozvánku na valnou hromadu DSO VaK Židlochovicko;
9. pozvánku Jihomoravského kraje na projednání návrhů aktualizovaného Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Jihomoravského kraje;
10. vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby „Sociální byty Hrušovany u Brna – stavební
úpravy bývalého objektu prádelny“;
11. oznámení o zahájení řízení o povolení uzavírky a nařízení objížďky „Pochod rakouských čertů“;
12. rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice o povolení předčasného užívání stavby „III/42510
Ledce – Pohořelice, most 42510-8“;
13. oznámení o poškození majetku v mateřské škole;
14. oznámení ZŠ o organizaci školního roku 2018/2019;

IV. Rada obce ukládá
1. tajemníkovi přípravu nájemní smlouvy na byt opatrované osoby v Novosedlích;
2. místostarostovi projednat varianty parkování s dopravním odborníkem a připravit materiál;
3. provedení veřejnoprávní kontroly příspěvkových organizací obce (MŠ a ZŠ) v termínu 02/2019
za rok 2018. Provedením kontroly pověřuje p. Ilonu Ruinerovou.

V. Rada obce zamítá
1. žádost č. j. 1606/2018 o vyhrazení parkovacího místa (zodpovídá místostarosta);
2. žádost 1627/2018 o povolení úpravy travnaté plochy na parkovací místo (zodpovídá
místostarosta).

VI. Rada obce jmenuje

1. na návrh předsedkyně komise členy komise sociální a bytové: Mgr. Kateřinu Šnajnarovou a
Miroslava Rožnovského;
2. na návrh předsedy komise členy komise škodní: Pavla Hodece a Bc. Lubomíra Šimovce

VII. 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

