Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 25/2019, které se konalo 7. 10. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 7. 10. 2019;

3.

vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu ohledně novostavby RD na
pozemku 942/3, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta);

4.

objednávku výměny plynového kotle do rodinného domu č. 56 u p. Procházky, IČO 72485086,
v ceně 73.279 Kč + 15% DPH (zodpovídá I. místostarosta);

5.

dodatek č. 3 smlouvy o dílo SOKEC společensko kulturní centrum – projektová dokumentace
se společností caraa.cz s.r.o., IČO 28429214, v hodnotě 45.980 Kč vč. DPH (zodpovídá
starosta);

6.

dodatek č. 1 SOD – oprava chodníku ul. Kosmákova a plochy garáží Sídliště se spol. Bohumil
Toman, IČO 13373081, v hodnotě 136.000 Kč bez DPH (zodpovídá starosta);

7.

dodatek č. 2 smlouvy o připojení k distribuční soustavě E.ON Distribuce, a.s. č. 9000080399, o
prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2020 (zodpovídá starosta);

8.

dohodu o ukončení smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č.
9001613225 se spol. E.ON Distribuce, a.s. (zodpovídá starosta);

9.

odpis nedobytné pohledávky ve výši 13.079,80 Kč (ČR ÚZSVM) (zodpovídá tajemník);

10.

objednávku montáže rolety na zakrytí vzduchotechniky na přístavbě ZŠ u spol. SULTEK s.r.o.
v hodnotě 11.500 Kč bez DPH (zodpovídá I. místostarosta);

11.

vydání potvrzení o užívání obecního pozemku p. č. 1852/2, k. ú. Hrušovany u Brna pro p.
Helenu Šimkovou, IČO 68181663, za účelem umožnění napojení do sítě elektrické energie
(zodpovídá I místostarosta);

12.

nesouhlasné vyjádření k uzavírce místní komunikace (průmyslový obchvat) v souvislostí s akcí
Pochod čertů (zodpovídá starosta);

13.

výzvu VZMR na opravu ploch mezi garážemi na Sídlišti (zodpovídá starosta);

14.

objednávku vybudování stání pro kola u bytových domů na Sídlišti 522-525 a 518-521 u
Bohumila Tomana, IČO 13373081 v předpokládané hodnotě 69 tis. Kč vč. DPH (zodpovídá I.
místostarosta);

15.

realizaci generálního úklidu společných prostor zdravotního střediska;

16.

že o zajištění stanovisek k pořízení změny č. II územního plánu Hrušovany u Brna požádá obce
Hrušovany u Brna na základě § 55a odst. 3 stavebního zákona Městský úřad Židlochovice jako
budoucího pořizovatele změny. Stanovisky tak bude prověřena možnost pořizování změny ÚP
zkráceným způsobem dle § 55a a 55b stavebního zákona (zodpovídá II. místostarosta);

17.

navýšení rozpočtu ZŠ T. G. Masaryka Hrušovany u Brna o 299.700 Kč na rok 2019 (zodpovídá
tajemník);

18.

rozpočtové opatření č. 11/2019.

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.

dohodu o rozvázání pracovního poměru se strážníkem obecní policie;

4.

termín přezkoumání hospodaření obce 18. – 19. 11.;

5.

odpověď MŠMT na dotaz ohledně interiérového vybavení ZŠ financovaného z dotace;

6.

uzavření obecního úřadu dne 16. 10. 2019;

7.

sdělení Státního pozemkového úřadu ČR o zahájení komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Hrušovany u Brna;

8.

svolání zastupitelstva obce dne 21. 10. 2019 v 18:00 v budově obecního úřadu.

III. Rada obce ukládá:
1.

tajemníkovi vypsání výběrového řízení na pozici strážníka obecní policie;

2.

tajemníkovi připravit podklady na přezkoumání hospodaření obce;

3.

starostovi vstoupit do jednání se svazkem Vodovody a kanalizace Židlochovicko ve věci
smlouvy o spolupráci s developery;

4.

správě majetku obce předložit návrh objednávky na generální úklid společných prostor;

5.

I. místostarostovi zpracovat úpravu pravidel pronájmů nebytových prostor.

IV. Rada obce doporučuje:
1.

schválit program jednání ZO č. 7/2019 dne 21. 10. 2019;

2.

zastupitelstvu obce schválit dodatku č. 3 smlouvy o přeložce VN č. 13007647, nově
9090001371 se společností E.ON Distribuce a.s., který odsouvá předpokládaný termín realizace
do 31. 12. 2020;

3.

zastupitelstvu obce rozhodnout z vlastního podnětu po zajištění všech potřebných náležitostí
(stanoviska dle § 55a odst. 2 písm. d) a e) stavebního zákona) o pořízení změny č. II územního
plánu Hrušovany u Brna, které se bude týkat zúžení okruhu veřejně prospěšných staveb a
opatření s možností uplatnění předkupního práva v ÚP Hrušovany u Brna v rozsahu dle přílohy
tohoto usnesení.

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;

6.

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

Miroslav Rožnovský, starosta obce

