Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 8/2020, které se konalo 6. 4. 2020

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská;

2.

program schůze Rady obce dne 6. 4. 2020;

3.

nesankcionovat nezaplacení místních poplatků v termínu do 30. 6. 2020 (zodpovídá tajemník);

4.

dodatek k pojistné smlouvě č. 725013866 Autopojištění 2015 se spol. Allianz pojišťovna, a. s.
v ceně 7.959 Kč (zodpovídá starosta);

5.

dodatek k pojistné smlouvě č. 725013870 Autopojištění 2015 se spol. Allianz pojišťovna, a. s.
v ceně 11.288 Kč (zodpovídá starosta);

6.

realizaci veřejné zakázky na zajištění klimatizace pro MŠ Jízdárenská na základě předloženého
průzkumu trhu (zodpovídá I. místostarosta);

7.

prodloužení termínu pro podávání nabídek v rámci konkurzního řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brnovenkov, příspěvková organizace, IČO: 75023229 do 15. 5. 2020 (zodpovídá tajemník);

8.

znění stanoviska obce k navrhovaným úpravám Smlouvy o spolupráci – Rezidence Červené
vrchy s.r.o. (zodpovídá starosta);

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 7/2020;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 7/2020 bez námitek;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;

4.

zrušení konání veřejného projednání č. j. OZPSU/15897/2019-21;

5.

informaci starosty o záměru aktualizace plánu investic a rozpočtu obce, tak aby reagovaly na
vývoj poklesu příjmů.

III. Rada obce pověřuje:
1.

II. místostarostu přípravou smlouvy o spolupráci se společností TYMET real estate, s.r.o.

IV. Rada obce ukládá:

1.

starostovi projednat úhradu nákladů na projektovou dokumentaci lávky přes Šatavu.

V. Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce schválit zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové
organizace Mateřská škola Hrušovany u Brna, IČO: 75023229;

2.

Zastupitelstvu obce schválit zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly příspěvkové
organizace Základní škola T. G. Masaryka, IČO: 75023245;

3.

Zastupitelstvu obce schválit smlouvu o věcném břemeni č. HO-014330059447/002 se
společností E.ON Distribuce, a.s. s doplatkem 3.000 Kč bez DPH.

VI. Rada obce revokuje:
1.

usnesení Rady obce č. 5/6/2020 ze dne 16. 3. 2020, kterým schválila odklad splatnosti obecních
poplatků.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

