Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 21/2019, které se konalo 26. 8. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská;
2. program schůze Rady obce dne 26. 8. 2019;
3. návrh na uložení úkolu pro tajemníka obce na zajištění vypracování a doručení návrhů vkladů
na katastr nemovitostí (zodpovídá tajemník);
4. rozpočtové opatření č. 9/2019 (zodpovídá starosta);
5. objednávku deratizace obce se společností Deratizace4D, Brno, v předpokládané hodnotě
36.000,-Kč/včetně DPH (zodpovídá I. místostarosta);
6. objednávku oplocení kolem základní školy u firmy A-Z plotové centrum, spol. s.r.o., Rajhrad
v ceně 47.229,-Kč (zodpovídá starosta);
7. objednávku na opravu vozidla FIAT u firmy AUTO HEMALA, Pohořelice s celkovou cenou
31.000,-Kč;
8. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 4. 2019 ve věci prodloužení termínu se společností
IČO 14625601, Soběšická 241/27, 614 00 Brno (zodpovídá II. místostarosta);
9. protokol o otevření, posouzení a hodnocení doručených nabídek VZMR – Pumptrack
(zodpovídá I. místostarosta)
10. smlouvu dílo s dodavatelem: IČO11574020, Komenského 184, 790 65 Žulová, v celkové
hodnotě
499 990,-Kč
(pověřený
podpisem
I.
místostarosta);
11. dodatek č. 1 Kupní smlouvy s firmou ze dne 18. 6. 2019 s firmou Agerit s.r.o, Stará pošta 750,
Rajhrad 664 61.
12. dodatek č. 1 Příkazní smlouvy Admin č. 3/2017, s firmou Faros projekt s.r.o, Údolní 558/85,
Brno 602 00

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.

stavební povolení úpravy ulice Masarykova;

4.

kolaudační souhlas s užíváním stavby Přístavba základní školy Hrušovany u Brna, Masarykova
č. p. 167;

5.

statut Redakční rady, včetně složení rady;

6.

dopis z MV s informačním letákem pro občany

III. Rada obce doporučuje
1.

zastupitelstvu obce schválit aktualizaci plánu investic obce 2019 – nákup multifunkčního
vozidla;

2.

zastupitelstvu obce schválit hl. změnový list č. 3 – Přístavba ZŠ, Masarykova 167, Hrušovany u
Brna;

3.

zastupitelstvu obce schválit dodatek č. 3 SOD Přístavba ZŠ, Masarykova 167, Hrušovany u
Brna;

4.

zastupitelstvu obce schválit pořízení změny č. 1 ÚPO;

5.

zastupitelstvu obce vzít na vědomí RO č. 9/2019

6.

zastupitelstvu obce schválit program jednání dne 29. 8. 2019

IV. Rada obce ukládá
1.

správě majetku obce zajistit pojištění Přístavby základní školy, Masarykova 167, Hrušovany u
Brna (zodpovídá I. místostarosta);

V. Rada obce rozhoduje
1.

o výběru nejvhodnější nabídky na VZMR – Pumptrack č. 2, IČO 11574020, Žulová za cenu
499 990 Kč (zodpovídá I. místostarosta);

VI. Rada obce zamítá
1.

žádost občana o snížení veřejného osvětlení (zodpovídá I. místostarosta)

VII. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

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

2.

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

3.

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);

4.

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

5.

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

6.

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 p. Dratvová);

7.

Komisi životního prostředí předložit rozpočtové náklady na realizaci trvalkových předzahrádek
(zodpovídá p. Dratvová)

Miroslav Rožnovský, starosta obce

