Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 10/2020, které se konalo 11. 5. 2020

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce dne 11. 5. 2020;

3.

objednávku vodní cisterny NCS 500-3000 l v ceně 190.000 Kč vč. DPH u společnosti SIMED
s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta);

4.

objednávku opravy 2 ks křížů (na hřbitově a podél komunikace do Židlochovic) v celkové ceně
27.590 Kč vč. DPH u Kamenictví Frank, IČO: 12315346 (zodpovídá I. místostarosta);

5.

objednávku opravy kamerového systému v ulici Vodní v ceně 76.000 Kč vč. DPH u společnosti
Perfected, s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta);

6.

objednávku studie přestavby a dostavby MŠ Havlíčkova v ceně 241.000 Kč vč. DPH u spol.
caraa.cz (zodpovídá I. místostarosta);

7.

rozpočtové opatření č. 3/2020 (zodpovídá starosta);

8.

obnovení provozu Mateřské školy Hrušovany u Brna dne 25. 5. 2020 v souladu s žádostí
ředitelky MŠ (zodpovídá tajemník);

9.

čerpání rezervního fondu MŠ Hrušovany u Brna na mzdy zaměstnanců z důvodu nastavení
úvazků (zodpovídá tajemník);

10.

účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Hrušovany u Brna k 31. 12. 2019 bez připomínek
(zodpovídá tajemník);

11.

návrh odpisových plánů na rok 2020 příspěvkové organizace MŠ Hrušovany u Brna (zodpovídá
tajemník);

12.

rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace MŠ Hrušovany u Brna za rok 2019
a převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu (zodpovídá tajemník);

13.

účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ T.G.M. Hrušovany u Brna k 31. 12. 2019 bez
připomínek (zodpovídá tajemník);

14.

návrh odpisových plánů na rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ Hrušovany u Brna (zodpovídá
tajemník);

15.

rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ Hrušovany u Brna za rok 2019 a
převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu (zodpovídá tajemník);

16.

nájemní smlouvu na byt č. 9 č. p. 231 na dobu určitou: 2 roky do 31. 5. 2022 za nájemné ve
výši 5.712 Kč, výše záloh na služby je ve výši 1.200 Kč, vč. inflační doložky (zodpovídá
tajemník);

17.

pojistnou smlouvu č. 4181741 se společností Generali Česká pojišťovna a.s. ve výši 86.571 Kč
(zodpovídá starosta);

18.

dohodu o ukončení smlouvy na službu SERVIS 24 s Českou spořitelnou, a.s. (zodpovídá
starosta);

19.

smlouvu na zajištění služby BUSINESS 24 s Českou spořitelnou, a.s. (zodpovídá starosta);

20.

smlouvu o převzetí odpadů s p. Bohumilem Tomanem, IČO 133730081 v ceně 80 Kč/t vč.
DPH (zodpovídá starosta);

21.

smlouvu o uskutečnění folkového koncertu Vojty „Kiďáka“ Tomáška IČO: 74396978 v ceně
8.500 Kč (zodpovídá I. místostarosta);

22.

zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání místní komunikace pro akci Živý Betlém 2020
(zodpovídá tajemník);

23.

poskytnutí dotace v rámci dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek TJ Jiskra
Hrušovany u Brna, z. s. ve výši 45.000 Kč (zodpovídá starosta);

24.

poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro Myslivecký spolek Lípa
Hrušovany u Brna, z. s. ve výši 35.000 Kč (zodpovídá starosta);

25.

poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek Mišlenka, z. s. ve výši
35.000 Kč (zodpovídá starosta);

26.

poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro spolek Historické hasičské
sdružení, z. s. ve výši 35.000 Kč (zodpovídá starosta);

27.

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2020 pro spolek TJ
Jiskra Hrušovany u Brna, z. s. ve výši 45.000 Kč (zodpovídá starosta);

28.

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace v roce 2020 pro Myslivecký
spolek Lípa Hrušovany u Brna, z. s. ve výši 35.000 Kč (zodpovídá starosta);

29.

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2020 pro spolek
Mišlenka, z. s. ve výši 35.000 Kč (zodpovídá starosta);

30.

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí spolkové neinvestiční dotace na rok 2020 pro spolek
Historické hasičské sdružení, z. s. ve výši 35.000 Kč (zodpovídá starosta);

31.

darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč pro organizaci Linka
bezpečí, z. s. (zodpovídá starosta);

32.

příkazní smlouvu č. PODLIMIT 01/2020 se spol. Faros projekt s.r.o. v ceně 39.000 Kč
(neplátce DPH) (zodpovídá starosta).

Rada obce bere na vědomí:

1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 9/2020 a Zastupitelstva
obce 3/2020;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 9/2020 bez námitek;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;

4.

sdělení MěÚ Židlochovice č. j. MZI OZPSÚ/6954/2020-5 o dočasném odnětí půdy ze
zemědělského půdního fondu;

5.

souhlas Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 62633/2020 s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy s obcí Popovice;

6.

dopis hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK 60337/2020 ohledně rozpočtů obcí;

7.

pozvánku JMK č. j. 63339/2020 na veřejné projednání Zásad územního rozvoje kraje;

8.

svolání zasedání zastupitelstva obce na 1. 6. 2020 v 18:00 hod. na sportovní halu Jízdárenská;

9.

termín 1. kola konkurzu na ředitele Mateřské školy v Hrušovanech u Brna dne 26. 5. 2020
v 9:00 v kanceláři starosty.

Rada obce ukládá:
1.

II. místostarostovi účastnit se veřejného projednání Zásad územního rozvoje kraje;

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku ZŠ dle návrhu č. SU 028 AU 1 a SU 028 AU 10
ve výši 43.536,10 Kč;

2.

Zastupitelstvu obce překvalifikovat žádost FK 1932 Hrušovany u Brna, z. s. z individuální na
programovou z důvodu použití nesprávného formuláře;

3.

Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro
spolek T.J. Sokol Hrušovany u Brna ve výši 120.000 Kč;

4.

Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro
spolek Táborníci z.s. ve výši 100.000 Kč;

5.

Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro
spolek FK 1932 Hrušovany u Brna ve výši 140.000 Kč;

6.

Zastupitelstvu obce schválit poskytnutí dotace z dotačního programu obce na rok 2020 pro
spolek Sbor dobrovolných hasičů ČMS Hrušovany u Brna ve výši 90.000 Kč;

7.

Zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu na finanční dar ve výši 250.000 Kč pro
neziskovou organizaci BETÁNIE – křesťanská pomoc, z. ú. (Villa Martha);

8.

Zastupitelstvu obce schválit darovací smlouvu na finanční dar ve výši 60.000 Kč pro
neziskovou organizaci Diecézní charita Brno, oblastní charita Rajhrad (Hospic sv. Josefa);

9.

Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020.
Miroslav Rožnovský, starosta obce

