Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 22/2019, které se konalo 9. 9. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček;

2.

program schůze Rady obce dne 9. 9. 2019;

3.

záměr výpůjčky nebytového prostoru – přístavba ZŠ;

4.

plnou moc pro ředitelku ZŠ za účelem výmazu učebny a nahlášení navýšení kapacity počtu
žáků;

5.

výjezd historického vozidla „Andula“ dne 14. 9. 2019 do Holasic;

6.

smlouvu č. 4/2019 o zpracování části pozemku;

7.

nájemní smlouvu na byt č. 2 č. p. 669, ulice Vodní, v souladu s dotačními podmínkami EU, na
dobu určitou na 1 rok za cenu 2.103 Kč na měsíc, dle přílohy;

8.

objednávku geodetických prací u Geodetické kanceláři Ing. Pavel Hanzl, IČO 65862881, 602
00 Brno, Údolní 70 v ceně 37.600 Kč;

9.

objednávku geodetických prací u hřbitova a na sídlišti u Ing. Vladimíra Nohela, IČO 64317617,
Tkalcovská 675/10, 602 Brno v předpokládané ceně 60.000 Kč;

10.

potvrzení o rozsahu pojištění podsmlouvy č. 41836900-52 pojistná smlouva FF č. 53431658-16
ve výši 6.446;

11.

zadání projektu pro ozelenění plochy u sportovního areálu;

12.

souhlasné stanovisko obce pro SŽDC k realizaci náhradních výsadeb dle návrhu SO 80-00-01.1
k. ú. Hrušovany u Brna;

13.

výzvu VZMR pro podávání nabídek „Obec Hrušovany u Brna – nákup víceúčelového
užitkového vozidla“ s termínem pro podávání nabídek do 20. 9. 2019 v 10:00

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

změnu harmonogramu jednání Zastupitelstva a Rady obce: 7. 10. bude jednání Rady obce a 21.
10. zasedání zastupitelstva obce;

2.

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

3.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

4.

pověření ředitelky k převzetí dokumentace přístavby školy;

5.

změnu provozní doby MŠ Hrušovany u Brna;

6.

zahájení sloučeného územního a stavebního řízení „Parkoviště Masarykova“;

7.

oznámení starosty obce;

8.

doporučení Komise na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 669/2, ul. Vodní;

9.

projekt k realizaci náhradních výsadeb dle návrhu SO 80-00-01.1 k. ú. Hrušovany u Brna.

III. Rada obce doporučuje
1.

zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na pozemek p. č. 21/2 v ceně dle znaleckého
posudku 58.500 Kč;

2.

zastupitelstvu obce schválit dodatek smlouvy se Základní školou Hrušovany u Brna o výpůjčce
přístavby ZŠ a ukončení výpůjčky prostor na obecním domě (Masarykova 56);

3.

zastupitelstvu obce schválit dodatek smlouvy o výpůjčce na obecní dům se spolkem Táborníci,
s. z.;

4.

zastupitelstvu obce schválit dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce sokolovny s T.J. Sokol
Hrušovany u Brna.

IV. Rada obce ukládá
1.

II. místostarostovi včas informovat o případném stěhování Klubu seniorů;

2.

správě majetku obce připravit návrh na vyřazení majetku – sypač.

V. Rada obce jmenuje
1.

nového místopředsedu Klubu rybářů a člena rybníkářské stráže dle návrhu předsedy Klubu
rybářů ze dne 8. 9. 2019.

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.

Komisi životního prostředí předložit rozpočtové náklady na realizaci trvalkových předzahrádek

Miroslav Rožnovský, starosta obce

