Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 23/2019, které se konalo 23. 9. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 23. 9. 2019;

3.

na návrh Komise pro kulturu a sport rozšíření seznamu prioritních akcí obce o vánoční jarmark
(zodpovídá starosta);

4.

objednávku mobilní recyklační linky na stavební suť od společnosti TD – LKW s.r.o.
(zodpovídá starosta);

5.

vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí č. j. JMK 135715/2019 (zodpovídá tajemník);

6.

dodatek pojistné smlouvy č. 418174415-61 se společností Česká pojišťovna a.s. za celkové
roční pojistné 85.282 Kč (zodpovídá starosta);

7.

objednávku osazovacího plánu na trvalkové záhony s předpokládanou hodnotou 7.000 Kč
(zodpovídá I. místostarosta);

8.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR – nákup víceúčelového vozidla pro
SMO (zodpovídá I. místostarosta);

9.

rozpočtové opatření č. 10;

10.

kupní smlouvu na nákup víceúčelového vozidla od společnosti AGROTEC a.s., IČO 00544957
za cenu 2.226.158 Kč vč. DPH a pověřuje místostarostu podpisem smlouvy (zodpovídá I.
místostarosta).

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.

rozhodnutí Městského úřadu Židlochovice o umístění stavby „Železnice, přel. kVN, VAS a.s.;

4.

oznámení Městského úřadu Židlochovice o zahájení společného územního a stavebního řízení
na stavbu „Hrušovany u Brna, stavební úpravy obecního parkoviště TGM, ulice Masarykova“;

5.

dotaz obce na MŠMT k aplikaci podmínek a pokynů pro poskytnutí dotace na přístavbu školy;

6.

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. HUB-1803/2019;

7.

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. HUB-1818/2019;

8.

žádost společnosti PODA, a.s. o povolení tažení optického kabelu po lampách veřejného
osvětlení č. j. HUB-1799/2019;

9.

projektanta změny územního plánu č. 1: společnost ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
s.r.o.

III. Rada obce doporučuje
1.

zastupitelstvu obce schválit smlouvu č. 1030049001/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 7.700 Kč bez DPH

IV. Rada obce ukládá
1.

II. místostarostovi informovat radu obce o výsledku rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje č. j. HUB-1803/2019;

2.

I. místostarostovi domluvit jednání se společností PODA, a.s. ohledně žádosti č. j. HUB1799/2019.

V. Rada obce jmenuje
1.

zástupcem vedoucího strážníka obecní policie Hrušovany u Brna pana Martina Suchánka ke
dni 1. 1. 2020.

VI. Rada obce rozhoduje
1.

o výběru nejvhodnější nabídky na přidělení veřejné zakázky pro spol. AGROTEC a.s., IČO
00544957 s nabídkovou cenou 2.226.158 Kč vč. DPH.

VII. 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;
Vladimír Lazar, místostarosta obce

