Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 19/2019, které se konalo 5. 8. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 5. 8. 2019;

3.

prodloužení lhůty pro podání nabídek VZMR pumptrack (zodpovídá I. místostarosta);

4.

darovací smlouvu 9/2019/ZŠ ve výši 20.000 Kč (zodpovídá tajemník);

5.

výjimku o počtu žáků MŠ pro školní rok 2019/2020 dle žádosti ředitelky MŠ (zodpovídá
tajemník);

6.

odměnu ředitelce ZŠ za pracovní výsledky ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 (zodpovídá
tajemník);

7.

odměnu ředitelce MŠ za pracovní výsledky ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 (zodpovídá
tajemník);

8.

zapůjčení sportovního areálu pro pořádání charitativní akce dne 5. 10 2019 (zodpovídá I.
místostarosta);

9.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR Oprava chodníku ul. Kosmákova a
oprava plochy garáží č. 4 – Sídliště;

10.

smlouvu dílo VZMR „Oprava chodníku ul. Kosmákova a oprava plochy garáží č. 4 – Sídliště“
mezi obcí Hrušovany u Brna a IČ 13373081 v celkové hodnotě 622.257,12 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem.

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.

svolání zasedání zastupitelstva obce dne 19. 8. 2019;

4.

předání stavby „Přístavba ZŠ Hrušovany u Brna“ obci;

5.

stavební povolení „Úpravy ul. Masarykova“;

III. Rada obce doporučuje
1.

zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku obec č. 2-SMO/Z/2019 v celkové hodnotě
188.546,20 Kč;

2.

zastupitelstvu obce schválit smlouvu o věcném břemeni č. 9900089772_1/VB se spol. GasNet a
s doplatkem ve výši 3.000 Kč;

3.

zastupitelstvu obce schválit smlouvu o bezúplatném převodu č. BP-19/065 pozemku p. č.
533/3, k. ú. Hrušovany u Brna, s ČR-ÚZSVM;

4.

zastupitelstvu obce schválit program jednání ZO dne 19. 8. 2019.

IV. Rada obce ukládá
1.

Komisi životního prostředí předložit návrh zadání na projektovou dokumentaci na ozelenění
plochy za sportovní halou na Jízdárenské ulici a tři firmy, kterým bude zaslaná výzva
k předložení cenové nabídky (zodpovídá Dratvová);

2.

Komisi životního prostředí předložit rozpočtové náklady na realizaci trvalkových předzahrádek
(zodpovídá Dratová);

3.

správě majetku upravit systém sečení tří vybraných ploch dle návrhu Komise životního
prostředí (zodpovídá I. místostarosta);

V. Rada obce rozhoduje
1.

o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky pro společnost IČO: 13373081
s celkovou cenou 622.257,12 Kč vč. DPH.

VI. 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;

7.

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

Miroslav Rožnovský, starosta obce

