Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 30/2019, které se konalo 23. 12. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze rady obce dne 23. 12. 2019;

3.

přijetí sponzorského daru MŠ Hrušovany u Brna od společnosti RYTMIK Dětem o.p.s. ve výši
1.500 Kč (zodpovídá tajemník);

4.

přijetí sponzorského daru MŠ Hrušovany u Brna od společnosti Zeni team s.r.o. ve výši 6.655
Kč (zodpovídá tajemník);

5.

navýšení objednávky za provedení prací na přeložce veřejného osvětlení a rozhlasu v ulici
Masarykově o 17.067 Kč bez DPH na celkových 117.563 Kč bez DPH u společnosti
SKANSKA a.s. (zodpovídá starosta);

6.

smlouvu o dílo „Hrušovany – změna územního plánu“ se společností VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. v ceně 60.000 Kč (zodpovídá starosta);

7.

smlouvu o kontrolní činnosti u příspěvkových organizací obce s Ing. Pavlem Uminským, Ph.D.
v hodnotě 26.620 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);

8.

darovací smlouvu pro BETÁNII – křesťanskou pomoc, z. ú. v hodnotě 5.462 Kč (zodpovídá
starosta);

9.

potvrzení zájmu o výkup nemovitostí parc. č. 582, 583/1, 584, k. ú. Hrušovany u Brna na
základě předkupního práva vyplývajícího z územního plánu (zodpovídá starosta);

10.

žádost o vyjádření k rozšíření těžebny Hrušovany u Brna – Protlas – 2. etapa pro řízení o
rozšíření dobývacího prostoru a pro územní řízení o změně využití území, č. j. HUB-2569/2019
(zodpovídá starosta);

11.

návrh č. 3-SMO-R-2019 na odpis a vyřazení majetku obce: plynová přípojka – sokolovna
(zodpovídá I. místostarosta);

12.

přiznání odměny ředitelce ZŠ dle žádosti č. j. HUB-2659/2019 (zodpovídá tajemník);

13.

přiznání odměny ředitelce MŠ za I. pololetí školního roku 2019/2020 dle žádosti č. j. HUB2660/2019 (zodpovídá tajemník);

14.

služební cestu dne 13. 1. 2020 do Prahy pro starostu a oba místostarosty obecním vozem Dacia
Duster 8B8 6610 za účelem účasti na konferenci o Adolfu Loosovi (zodpovídá starosta);

15.

smlouvu o pronájmu části pozemku 825/1, k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 60 m² do 30. 4.
2020 za nájemné 500 Kč vč. DPH v souladu s pravidly o pronájmu pozemků se společností
SKANSKA a.s. (zodpovídá tajemník).

II. Rada obce bere na vědomí:

1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze rady obce č. 29/2019;

2.

upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

rozhodnutí MěÚ Židlochovice č. j. OZPSU/9542/2019 – RZ (oznámení o pokračování řízení:
kopaná studna pro rybářskou chatu);

4.

usnesení Obvodního báňského úřadu č. j. HUB-2649/2019 (přerušení řízení: České štěrkopísky
spol. s r.o.);

5.

zápis Komise životního prostředí ze dne 9. 12. 2019;

6.

plán činnosti Klubu seniorů na rok 2020;

7.

oznámení o změně firmy a sídla společnosti CETIN a.s.;

8.

protokol o převzetí povrchů pozemků po ukončení investičních akcí.

III. Rada obce ukládá:
1.

starostovi sjednat termín zhotovení znaleckého posudku na nemovitosti parc. č. 582, 583/1,
584, k. ú. Hrušovany u Brna;

2.

II. místostarostovi odpovědět na žádost o změnu ÚP obce č. j. HUB-2406/2019.

IV. Rada obce rozhodla:
1.

o vymáhání nákladů za škodní událost: rozbití zadního výklopného skla malotraktoru dne 2. 8.
2019 ve výši pojistného plnění dle doporučení škodní komise v jejím zápisu č. 4/2019
(zodpovídá I. místostarosta).

V. Rada obce doporučuje:
1.

ZO schválit záměr rekultivace pískoven formou projektu „Pískovny za humny“;

2.

ZO schválit smlouvu č. 1030052632/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společnosti E.ON Distribuce, a.s. v pozemcích 150/5, 149/1, 596 k. ú. Hrušovany u Brna
s jednorázovou náhradou 6.700 Kč.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

