Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 14/2019, které se konalo 12. 6. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce dne 12. 6. 2019;

3.

úpravu rozpočtu Klubu rybářů na rok 2019 a nákup pojízdné sekačky (zodpovídá I.
místostarosta);

4.

úplnou uzavírku průmyslového obchvatu dle spol. GEFAB CS, spol. s r.o. (zodpovídá
tajemník);

5.

rozpočtové opatření č. 6/2019;

6.

objednávku na rozšíření kamerového systému dle nabídky od spol. Perfected s.r.o. v celkové
ceně 189.176 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

7.

objednávku opravy komunikací v Hrušovanech u Brna od firmy Asfalteros s.r.o. v ceně
593.940,35 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

8.

objednávku nákupu kontejneru od firmy Forcont product s.r.o. za cenu 44.927,30 vč. DPH
(zodpovídá I. místostarosta);

9.

smlouvy č. VPI/MJ/2019/00076 se spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zodpovídá
tajemník);

10.

objednávku projektové dokumentace kabelových rozvodů veřejného osvětlení, místního
rozhlasu a optických kabelů od spol. ELING CZ s.r.o. v hodnotě 98.000 Kč bez DPH
(zodpovídá starosta);

11.

přidělení individuální investiční dotace pro Myslivecký spolek Lípa, z. s. ve výši 48.000 Kč
(zodpovídá tajemník);

12.

přidělení individuální neinvestiční dotace pro Myslivecký spolek Lípa, z. s. ve výši 27.300 Kč
(zodpovídá tajemník);

13.

přidělení individuální neinvestiční dotace pro FK 1932 Hrušovany u Brna, z. s. ve výši 26.000
Kč (zodpovídá tajemník);

14.

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální investiční dotaci pro Myslivecký spolek
Lípa, z.s. ve výši 48.000 Kč (zodpovídá tajemník).

15.

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální neinvestiční dotaci pro Myslivecký spolek
Lípa, z.s. ve výši 27.300 Kč (zodpovídá tajemník);

16.

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální neinvestiční dotaci pro FK 1932 Hrušovany
u Brna, z. s. ve výši 26.000 Kč (zodpovídá tajemník);

17.

pověření pro veřejného opatrovníka (zodpovídá tajemník);

18.

záměr prodeje pozemku 1656/130 v k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník);

19.

dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2019 (zodpovídá starosta);

20.

dodatek č. usnesení č. 1 Příkazní smlouvy č. PODLIMIT 02/2017 ze dne 28. 5. 2017
(zodpovídá starosta);

21.

dle § 6 odst. 6 stavebního zákona schvaluje žádost o pořizování územních studií označených
v ÚP Hrušovany u Brna jako ÚS2 a ÚS4. O pořizování těchto územních studií bude požádán
Městský úřad jako příslušný úřad územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona (zodpovídá tajemník).

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

informaci o ověření zápisu RO č. 13/2019 bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení
vyplývajících ze schůzí Rady obce;

2.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

vyjádření firmy Bártek rozhlasy, s.r.o. k servisnímu zásahu ze dne 11. 6. 2019;

4.

výzvu obce adresovanou Povodí Moravy s. p. k povodňové prohlídce toku Šatava;

5.

usnesení MěÚ Židlochovice o zastavení územního řízení na stavbu „Dostavba bezpečných
úseků na cyklotrase Brno – Vídeň na území ČR, úsek SO 03“;

6.

dopis obci od spol. EKOKOM o dosažené úspoře emisí díky recyklaci;

7.

informaci o plánované kontrole České inspekce životního prostředí na terénních úpravách
Kelblova jáma;

8.

výroční zprávu Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. za rok 2018

III. Rada obce doporučuje
1.

ZO schválit smlouvu č. BP-19/040 – k. ú. Hrušovany u Brna s ČR ÚZSVM;

2.

ZO vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2019;

3.

ZO schválit smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene 1030041700 „Hruš. u
Brna,přip.kNN“;

IV. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

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

2.

I. a II. místostarostovi prověření konkurence na trhu solárních lamp veřejného osvětlení;

3.

II. místostarostovi zahájit jednání ohledně projektu Jižní Morava – známá, neznámá a připravit
prezentaci obce;

4.

tajemníkovi připravit smlouvu o zápůjčce místnosti v obecním domě č. p. 57, a připravit záměr;

5.

p. Piliarovi, aby ve spolupráci se správou majetku a I. místostarostou, v dostatečném předstihu,
nejpozději do března 2020, připravil do Rady obce návrh dalšího postupu, tj. buď nové
otevřené řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo využití opčního práva a
pokračování ve smluvním vztahu se stávajícím dodavatelem (za použití jednacího řízení bez
uveřejnění);

6.

II. místostarostovi poptat 3 firmy o cenovou nabídku na projekt rekuperace tříd ZŠ – stará
budova – do 13. 6.;

7.

Starostovi – služební cesta starosty do obce Kněžnice.

8.

II. místostarostovi předjednat možnost studie MŠ Havlíčkova u spol. caraa.cz

Miroslav Rožnovský, starosta obce

