Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 2/2019, které se konalo 21. 1. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce dne 21. 1. 2019;

3.

pověření pro Ilonu Ruinerovou k zastupování obce Hrušovany u Brna při výkonu
funkce veřejného opatrovníka ustanoveného soudem (zodpovídá tajemník);

4.

souhlasné stanovisko k žádosti spol. Puttner, s.r.o. ke stavbě „Hrušovany u Brna, rozš.
NN, Tubell s.r.o.“ (zodpovídá starosta);

5.

servisní smlouvu č. 490190229 programového vybavení CODEXIS GREEN se
společností ATLAS consulting spol. s r.o. (zodpovídá tajemník);

6.

smlouvu č. 493190061 o dodávce doplňku LIBERIS Silver k programovému vybavení
CODEXIS GREEN a jeho aktualizací se společností ATLAS consulting spol. s r.o.
(zodpovídá tajemník);

7.

smlouvu č. 493190060 o dodávce doplňku MONITOR Obecní samospráva k
programovému vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktualizací se společností ATLAS
consulting spol. s r.o. (zodpovídá tajemník);

8.

vymáhání nákladů za škodní událost, při níž byla poškozená značka na ul. Jiřího
z Poděbrad, a to ve výši 1560 Kč dle zápisu škodní komise č. 1/2019 ze dne 21. 1. 2019
(zodpovídá I. místostarosta);

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

informaci o ověření zápisu bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení
vyplývajících ze schůzí Rady obce;

2.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

pozvánku na XIII. ples města Židlochovic;

4.

protokol o kontrole č. 7/19/773 OSSZ Brno-venkov;

5.

pozvánku na prezentaci „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“;

6.

zprávu z jednání kontrolního výboru a protokol o kontrole vyúčtování neinvestičních
dotací;

7.

informaci o programu na výstavbu nájemních bytů;

8.

předvolání obce ke krajskému soudu Hradec Králové ve věci opatrovnictví.

III. Rada obce ukládá:

1.

tajemníkovi formulovat odpověď na žádost Krajského úřadu JMK č. 5630/2019 a zaslat
dekret o jmenování ředitelky ZŠ;

2.

II. místostarostovi zúčastnit se prezentace „Územní studie nadřazené dálniční a silniční
sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“;

3.

II. místostarostovi napsat stanovisko o využitelnosti programu na podporu výstavby
nájemních bytů.;

4.

starostovi vyřešit předvolání ke Krajskému soudu v Hradci Králové ohledně veřejného
opatrovnictví;

5.

I. místostarostovi odpovědět na žádost SVJ MOREZE ohledně prořezu ořešáku;

6.

tajemníkovi obce provedení výběrového řízení – sociální referent – veřejné
opatrovnictví. Nástup sociálního referenta od 1. 3. 2019 se smlouvou na dobu určitou
dva roky.

IV. Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce schválit zápis z jednání Kontrolního výboru;

2.

Finančnímu výboru projednat návrh rozpočtu obce na rok 2019, důvodovou zprávu pro
sestavení návrhu rozpočtu obce a návrh plánu investic 2019;

3.

Zastupitelstvu obce schválit smlouvy o VB č. HO-014330052198/001 se smluvním
doplatkem 2.000 Kč bez DPH;

4.

Zastupitelstvu obce schválit smlouvu o spolufinancování sociálních služeb ORP 2019;

5.

Zastupitelstvu obce zrušit usnesení č. 17/5/2018 (smlouva č. 1030045663/002 o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene) ze dne 6. 8. 2018;

6.

Zastupitelstvu obce schválit rozpočet obce na rok 2019, důvodovou zprávu rozpočtu
2019, plán investic 2019, pověření pro radu obce na provádění rozpočtových opatření
2019.

V. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

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

2.

Komisi životního prostředí připravit plán výsadeb v prostoru za sádkami u Šejby (do
konce března);

3.

II. místostarostovi připravit text návrhu usnesení na jednání Zastupitelstva obce ohledně
nového územního plánu obce.
Miroslav Rožnovský, starosta obce

