Rekapitulace usnesení č. 6/2018
z jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna
konaného dne 1. 10. 2018
Ověřovatelé usnesení a zápisu:

Ing. Jiří Homola, Ph.D
Marie Rožnovská

Zapisovatelka:

Hana Svobodová

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu ověření zápisu a námitek č.5/2018/ZO z minulého jednání zastupitelstva
obce – zápis ověřen bez námitek a připomínek;
2. Kontrolu plnění usnesení z jednání zastupitelstva obce č.5/2018/ZO ze dne 6. 8. 2018;
3. Prohlášení členů zastupitelstva obce, že nikdo nemá osobní zájem (střet zájmu)
k projednávaným bodům programu;
4. Předložené zápisy z jednání Kontrolního výboru ZO
5. Rozpočtové opatření č. 7/2018
6. Rozpočtové opatření č. 8/2018

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání ZO 1. 10. 2018;
2. Zprávu předsedy Finančního výboru obce
3. Zprávu předsedy Kontrolního výboru obce
4. Zprávu předsedy Bezpečnostního výboru obce
5. Kupní smlouvu na výkup pozemku p. č. 564/3 v k. ú Hrušovany u Brna
6. Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12 000,- Kč do veřejné sbírky pořádané
Sdružením místních samospráv České republiky, za účelem pomoci obci Prameny.
Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Zlínského kraje, dne 21. 8.
2018, č. j. KUZL 60663/2018
7. Směrnici o zadávání VZMR/2018 s okamžitou účinností
8. Smlouvu č. 1030034568/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
9. Vyřazení majetku obce dle písemného návrhu č. 3-SMO-Z-2018, za vyřazení
zodpovídá 1. místostarosta

10. Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2018
11. Dodatek č. 2 smlouvy č. 13007647 se společností E.ON ČR na přeložku VN + NN
v oblasti lokality Stávání, Hrušovany u Brna a pověřuje starostu podpisem dodatku
12. Změny ve vícepracích a méněpracích, dle písemných příloh – rekapitulace a
položkové rozpočty
13. Dodatek č. 1 SOD Modernizace ulice Vodní a odstavná místa Hybešova a pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1
14. Smlouvu na zabezpečení elektronického zadávání veřejných zakázek se společností
Faros projekt s.r.o, dle písemné smlouvy a pověřuje starostu podpisem příkazní
smlouvy
15. Smlouvu o zajištění školení strážníků mezi obcí Hrušovany u Brna a Statutárním
městem Brno – Městská policie Brno a pověřuje starostu podpisem smlouvy

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne
1. října 2018: Ing. Jiří Homola, Ph.D
2. Ověřovatele zápisu o průběhu 6. jednání zastupitelstva obce Hrušovany u Brna, dne
1.října 2018: Marie Rožnovská;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

