
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 4/2019, které se konalo 25. 2. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

 

2. program schůze Rady obce dne 25. 2. 2019; 

 

3. smlouvu o spolupráci při zajištění reklamní propagace v rámci realizace spolupráce v období 1. 3. 

2019 – 30. 12. 2019 s doplatkem v hodnotě 10.000 Kč pro obec (zodpovídá starosta); 

 

4. Statut obecního zpravodaje dle upraveného návrhu Mediální komise (zodpovídá tajemník); 

 

5. dohodu o hudební produkci s kapelou Doubravěnka na akci „Babské hody“ za cenu 33.850 Kč 

(neplátce DPH) (zodpovídá starosta); 

 

6. dohodu o hudební produkci s kapelou Pálavanka na akci „Tradiční hody“ dne 25. 8. 2019 za cenu 

25.500 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá starosta); 

 

7. objednávku propagačních materiálů u společnosti DD Tisk s.r.o. v ceně 12.340 Kč (zodpovídá 

starosta); 

 

8. objednávku nábytku do nové kanceláře u spol. Š+K nábytek, IČ: 67056776 v hodnotě 36.110,6 Kč 

(vč. DPH) (zodpovídá I. místostarosta); 

 

9. objednávku výpočetní techniky do nové kanceláře u firmy Agerit v hodnotě 22.663,3 Kč vč. DPH 

(zodpovídá I. místostarosta); 

 

10. výzvu VZMR Modernizace bytů 1 a 2 na č. p. 231 v předpokládané hodnotě 2.000.000 Kč vč. 

DPH (zodpovídá starosta); 

 

11. pachtovní smlouvu 1/2019 na pozemky parc. č. 2050/7, 2050/8, části 2050/1, 2050/5 a 2050/6 za 

roční pachtovné ve výši 197 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

12. nájemní smlouvu č. 1/2019 na pozemek parc. č. 2002/3, k. ú. Hrušovany u Brna za nájemné ve 

výši 1635 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

13. smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb s příspěvkovou organizací Společenské a 

kulturní centrum Kuřim (zodpovídá tajemník); 

 

14. zvláštní užívání veřejného prostranství pro spol. Vegacom a.s. za poplatek 2530 Kč (zodpovídá 

tajemník); 

 

15. rozpočtové opatření č. 1/2019 (zodpovídá tajemník); 

 

16. objednávku provedení rozborů půdy u spol. Laboratoř MORAVA s.r.o. (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 a Zastupitelstva obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. dopis Ministerstvu vnitra ČR ohledně podfinancovaného opatrovnictví; 

 

4. uznání dluhu opatrované osoby ve výši 9.000 Kč, bude splaceno z jejích prostředků dle 

splátkového kalendáře; 

 

5. termín přezkoumání hospodaření obce auditem Jihomoravského kraje ve dnech 29. 4. a 30. 4. 

2019; 

 

6. podané nesouhlasné stanovisko obce k MěÚ Židlochovice ve věci „betonárka Elba“; 

 

7. oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení stavebního řízení „Půdní vestavba Betánie“; 

 

8. prohlášení o krádeži popelnice; 

 

9. zápis Komise sociální a bytové č. 2/2019; 

 

III. Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi připravit nájemní smlouvu na byt č. 231/4 a 698/1 na dobu určitou 2 let od 1. 4. 2019; 

 

IV. Rada obce doporučuje: 
 

1. zastupitelstvu obce schválit smlouvu č. 1030050401/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se spol. E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem ve výši 1.000 Kč; 

 

2. zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. HuB – 10001/2019; 

 

3. zastupitelstvu obce vzít na vědomí zápis Kontrolního výboru ZO ze dne 12. 2. 2019; 

 

4. zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019; 

 

V. Rada obce ruší: 
 

1. Statut obecního zpravodaje ze dne 22. 8. 2016 (číslo usnesení RO 6/18/2016) 

 

VI. Rada obce vydává: 
 

1. kladné stanovisko k žádosti spol. Puttner, s.r.o. o vyjádření k územnímu souhlasu k projektu 

Rozšíření NN Šejba, Karpa (Zahrádky) (zodpovídá II. místostarosta). 

 

VII. Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o přesun sloupu veřejného osvětlení v ulici Pod Střediskem (zodpovídá I. místostarosta); 

 

2. žádost o zřízení sjezdu z místní komunikace v ulici pod Střediskem č. j. HUB-235/2019 

(zodpovídá I. místostarosta). 



 

VIII. 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 


