
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 18/2019, které se konalo 22. 7. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

 

2. program schůze Rady obce dne 22. 7. 2019; 

 

3. vymáhání nákladů za škodní událost: havárie obecního vozidla VW CADDY ve výši 12.628 

dle doporučení škodní komise v zápisu č. 3/2019 (zodpovídá I. místostarosta); 

 

4. vymáhání nákladů za škodní událost: rozbité okno Sídliště 506 ve výši 2.730 Kč dle doporučení 

škodní komise v zápisu č. 3/2019 (zodpovídá I. místostarosta); 

 

5. plnou moc pro spol. Domia, s.r.o. ve věci kolaudace přístavby ZŠ a jednání se stavebním 

úřadem (zodpovídá starosta); 

 

6. výzvu k podávání nabídek na VZMR – Oprava chodníku Kosmákova + plochy Sídliště č. 4 

(zodpovídá starosta); 

 

7. výzvu k podávání nabídek na VZMR – Dětské hřiště pumptrack – Jízdárenská (zodpovídá I. 

místostarosta); 

 

8. smlouvu č. 3/2019 o zpracování části pozemku (zodpovídá tajemník); 

 

9. objednávku pasportizace pozemků p. č. 1852/2 a 1864/10, vč. zaměření, vynětí ze ZPF a 

rekolaudace (zodpovídá starosta); 

 

10. rozpočtové opatření č. 8/2019 (zodpovídá tajemník); 

 

11. změnový list č. 1 k VZMR Oprava ulice Palackého, vč. víceprací (zodpovídá starosta). 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůzí Rady obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. zprávu I. místostarosty o umístění hracích prvků v areálu Jízdárenská; 

 

4. dopis společnosti SUBTERRA ohledně škod na majetku obce; 

 

5. zprávu starosty o kolaudaci přístavby ZŠ; 

 

III. Rada obce doporučuje 
 

1. ZO schválit prodej pozemku 2045/4, k. ú. Hrušovany u Brna; 

 

IV. Rada obce ukládá 
 



1. Komisi životního prostředí navrhnout výsadbu stromů na ploše u hracích prvků v areálu 

Jízdárenská (zodpovídá Dratvová); 

 

2. I. místostarostovi zajistit vytýčení kabelu vysokého napětí ve sportovním areálu na ulici 

Jízdárenská; 

 

3. starostovi zajistit stanovisko MěÚ Židlochovice ohledně podmínek vodoprávního povolení 

v souvislosti s vodárnou na Sídlišti 

 

 

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

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


