
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 26/2019, které se konalo 21. 10. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

 

2. program schůze Rady obce dne 21. 10. 2019; 

 

3. protokol o otevření, posouzení a hodnocení doručených nabídek VZMR – Oprava ploch garáží 

1, 2, 3, Sídliště – Hrušovany u Brna; 

 

4. smlouvu o dílo dle VZMR – Oprava ploch garáží 1, 2, 3, Sídliště – Hrušovany u Brna mezi 

obcí Hrušovany u Brna a p. Bohumilem Tomanem, IČO 13373081 za 1.667.012,26 Kč vč. 

DPH. 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

III. Rada obce rozhoduje: 
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky VZMR – Oprava ploch garáží 1, 2, 

3, Sídliště – Hrušovany u Brna pro p. Bohumila Tomana, IČO: 13373081 s celkovou cenou 

1.667.012,26 Kč vč. DPH. 

 

IV. 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. tajemníkovi vypsání výběrového řízení na pozici strážníka obecní policie; 

 

5. tajemníkovi připravit podklady na přezkoumání hospodaření obce; 

 

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

 

7. starostovi vstoupit do jednání se svazkem Vodovody a kanalizace Židlochovicko ve věci 

smlouvy o spolupráci s developery 

 

8. 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); 

 



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

budova; 

 

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

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


