Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 16/2019, které se konalo 24. 6. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 24. 6. 2019;

3.

přijetí sponzorského daru pro ZŠ Hrušovany u Brna (50 ks pelerín) (zodpovídá I.
místostarosta);

4.

dohodu o provedení práce č. 3/2019/BR (zodpovídá tajemník);

5.

dohodu o provedení práce č. 4/2019/BR (zodpovídá tajemník);

6.

dohodu o provedení práce č. 5/2019/BR (zodpovídá tajemník);

7.

objednávku opravy podlahy ve sportovní hale Jízdárenská v předpokládané ceně 25.257 Kč vč.
DPH (zodpovídá I. místostarosta);

8.

smlouvu o úpravě pozemku č. 1/2019 (zodpovídá tajemník);

9.

smlouvu o úpravě pozemku č. 2/2019 (zodpovídá tajemník);

10.

záměr výpůjčky klubovny v obecním domě č. p. 57 o výměře 51 m² (zodpovídá tajemník);

11.

záměr prodeje pozemku č. p. 2045/4, k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 83 m² (zodpovídá
tajemník);

12.

stavbu „1030041700 Hrušovany u Brna, přip.kNN“ (zodpovídá starosta);

13.

stavbu „1030049704 – Hruš.u Brna,ul.Sídliště,rozš.NN“ (zodpovídá starosta);

14.

přidělení individuální neinvestiční dotace pro TJ Jiskra Hrušovany u Brna z. s. ve výši 39.000
Kč (zodpovídá tajemník);

15.

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro TJ Jiskra Hrušovany
u Brna, z.s. ve výši 39.000 Kč (zodpovídá tajemník);

16.

objednávku opravy vozidla FIAT v ceně 63.441 Kč u zhotovitele IČO: 12312479 (zodpovídá I.
místostarosta).

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.

protokol o kontrole č. j. ČIŽP 47/2019/7003 provedené na terénních úpravách „Kelblova
jama“;

4.

komplexní vyjádření MěÚ Židlochovice k projektové dokumentaci na akci „Rybářská chata
Hrušovany“;

5.

závazné stanovisko MěÚ Židlochovice k projektové dokumentaci na akci „Rybářská chata
Hrušovany“;

III. Rada obce doporučuje
1.

ZO schválit smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene č. 1030049704/001;

2.

ZO schválit smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene č. 1030045117/002;

3.

ZO schválit kupní smlouvu na pozemek p. č. 1656/130 k. ú. Hrušovany u Brna;

4.

ZO schválit darovací smlouvu mezi obcí Hrušovany u Brna (obdarovaný) a spol. TYMET real
estate, s.r.o. v hodnotě 300.000 Kč;

5.

ZO schválit kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 947/2, k. ú. Hrušovany u Brna za cenu
47.000 Kč dle znaleckého posudku;

IV. Rada obce jmenuje
1.

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „SOKEC – Společensko kulturní centrum Hrušovany u
Brna“ v složení Miroslav Rožnovský, Vladimír Lazar, Ing. arch. Dušan Knoflíček, Ing. Pavla
Dratvová, Marie Rožnovská.

V. 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.

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);

5.

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

6.

Starostovi – služební cesta starosty do obce Kněžnice;

7.

II. místostarostovi předjednat možnost studie MŠ Havlíčkova u spol. caraa.cz.
Miroslav Rožnovský, starosta obce

