Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 4/2018, které se konalo 27. 12. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce dne 27. 12. 2018;

3.

zvýšení odměny pro členy JSDH na 500 Kč za výjezd (zodpovídá starosta);

4.

zvýšení měsíční odměny pro velitele Jednotky SDH Hrušovany u Brna na 4.200 Kč
měsíčně (zodpovídá starosta);

5.

zvýšení úplaty technika strojní a technické služby Jednotky SDH Hrušovany u Brna na
3.000 Kč měsíčně (zodpovídá starosta);

6.

dohodu o provedení práce pro člena JSDH Matěje Rožnovského (zodpovídá starosta);

7.

dohodu o provedení práce pro člena JSDH Martina Kárníka (zodpovídá starosta);

8.

žádost ředitelky ZŠ o přiznání odměny za pracovní výsledky dle návrhu (zodpovídá
tajemník);

9.

žádost ředitelky MŠ o přiznání odměny za pracovní výsledky dle návrhu (zodpovídá
starosta);

10.

žádost o zřízení parkovacího místa pro osobu zdravotně tělesně postiženou (zodpovídá
I. místostarosta);

11.

dodatek č. 2 SOD „SOKEC – projektová dokumentace“ se spol. caraa.cz s.r.o. a
navýšení ceny o 35.090 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);

12.

dohodu mezi dodavatelem služby vodného nebo stočného a vlastníkem připojené
nemovitosti na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu (Havlíčkova 169 a
Sídliště 527) (zodpovídá tajemník);

13.

dodatek ke smlouvě ze dne 30. 8. 2018 mezi obcí Hrušovany u Brna a Bohumilem
Haraštou ohledně zpracování osobních údajů (zodpovídá tajemník);

14.

návrh rozpočtu Základní školy T.G.M. Hrušovany u Brna pro rok 2019, vč.
střednědobého výhledu rozpočtu 2020 – 2021 (zodpovídá tajemník);

15.

návrh rozpočtu MŠ Hrušovany u Brna pro rok 2019, vč. střednědobého výhledu
rozpočtu 2020 – 2021 (zodpovídá tajemník);

16.

objednávku projektové dokumentace vybavení počítačovou a audiovizuální technikou
pro přístavbu ZŠ v ceně 70.000 Kč vč. DPH u spol. ICT Pro s.r.o. (zodpovídá I.
místostarosta);

17.

objednávku projektové dokumentace vybavení nábytkem a dalším mobiliářem pro
přístavbu ZŠ v ceně 30.000 Kč vč. DPH u spol. JJ-INTERIERY, IČ: 62117602
(zodpovídá I. místostarosta)

18.

rozpočtové opatření č. 13/2018 (zodpovídá starosta);

19.

dohodu o ukončení nájmu bytu s p. Lorencovou na č. p. 56 (zodpovídá tajemník);

20.

nájemní smlouvu s p. Lorencovou na bytě č. 2 na č. p. 669 (zodpovídá tajemník);

21.

dohodu o provedení práce s p. Naděždou Hodecovou – správa sportovního areálu
(zodpovídá I. místostarosta);

22.

plán prioritních akcí na rok 2019.

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

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

2.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

komplexní vyjádření č. j. OZPSU/19674/2018-2 k projektu rozšíření sítě NN v ulici
Jiřího z Poděbrad;

4.

pozvánku na předání vytyčené vlastnické hranice pozemku p. č. 1726/146, k. ú.
Hrušovany u Brna;

5.

informaci Jihomoravského kraje č. j. JMK 174001/2018 o možnosti zasílání příloh
k žádostem o dotace z rozpočtu kraje elektronickou cestou;

6.

rozhodnutí MěÚ Židlochovice č. j. OZPSU/19935/2018-3 o trvalém odnětí pozemků
určených k plnění funkcí lesa 692/3, 692/14, 692/64, k. ú. Hrušovany u Brna;

7.

souhlas MŠMT s dřívějším ukončením školního roku 2018/2019 ke dni 14. 6. 2019 č. j.
MSMT 22750/2018-17;

8.

pozvánku na seminář „Dotační příležitosti pro Vaši obec“;

9.

rozhodnutí JMK č. j. 169507/2018 o prodloužení provozního řádu terénních úprav
v Kelblově jámě do 31. 3. 2019;

10.

vyjádření MŽP o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
„Rozšíření dobývacího prostoru Ledce u Židlochovic“ do 10. 12. 2023;

11.

návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb mezi městem Židlochovice a
obcí Hrušovany u Brna

III. Rada obce ukládá:
1.

tajemníkovi účast na předání vytyčené vlastnické hranice pozemku 1726/146 dne 4. 1.
2019;

2.

místostarostovi a tajemníkovi účast na semináři „Dotační příležitosti pro Vaši obec“ dne
18. 1. 2019;

3.

starostovi předložit návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb mezi
městem Židlochovice a obcí Hrušovany u Brna na jednání zastupitelstva obce;

4.

II. místostarostovi připravit vyjádření k projektové dokumentaci Modernizace trati Brno
- Přerov

IV. Rada obce vydává:
1.

nesouhlasné stanovisko k projektové dokumentaci Modernizace trati Brno - Přerov;

V. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

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

2.

tajemníkovi – připravit udělení plné moci.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

