Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 13/2020, které se konalo 22. 6. 2020

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimíra Lazara;

2.

program schůze Rady obce dne 22. 6. 2020;

3.

uzavírku místní komunikace ul. Masarykova na dobu cca 4 týdny v termínu 1. 7. – 31. 8 2020
(zodpovídá starosta);

4.

objednávku inventarizace stromů do aplikace „stromy pod kontrolou“ od společnosti
SAFETREES, s.r.o. v zahradě Bauerovy vily (zodpovídá I. místostarosta);

5.

podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov,
příspěvková organizace, která se týká zápisu údajů o novém řediteli/ředitelce příspěvkové
organizace Bc. Janě Jančové, která je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace
(zodpovídá tajemník);

6.

plnou moc pro ředitelku příspěvkové organizace Mateřská škola Hrušovany u Brna, okr. Brnovenkov, Bc. Janu Jančovou, k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odbor školství (zodpovídá tajemník);

7.

vymáhání nákladů za škodní událost: krádež motorového foukače Stihl BG 56 a upínacích
popruhů STIHL (v celkové hodnotě 8.078 Kč, pachatel neznámý) po pracovníkovi obce v plné
výši dle splátkového kalendáře (zodpovídá I. místostarosta);

8.

převod nájmu obecního bytu č. 6 na č. p. 223 (zodpovídá starosta);

9.

nájemní smlouvu na obecní byt č. 6 na č. p. 223 (zodpovídá starosta);

10.

dodatek č. 2 Smlouvy se spol. Luboš Ryšavý Company s.r.o. upravující smluvní částku za
sečení trávy (zodpovídá I. místostarosta);

11.

smlouvu o nájmu nebytových prostor na železniční stanici č. VS 6398100820 se státní spol.
Správa železnic v ceně 2.235,27 Kč vč. DPH měsíčně (zodpovídá starosta);

12.

darovací smlouvu na finanční dar ve výši 20.000 Kč (zodpovídá starosta);

13.

smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene pro umístění plynovodní přípojky v pozemku
1726/146, k. ú. Hrušovany u Brna s doplatkem 3.630 Kč vč. DPH (zodpovídá tajemník);

14.

smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene pro umístění plynovodní přípojky v pozemku
468, k. ú. Hrušovany u Brna s doplatkem 3.630 Kč vč. DPH (zodpovídá tajemník);

15.

objednávku na provedení sečení v obci od spol. Luboš Ryšavý Company s.r.o. (IČO:
04672721) (zodpovídá I. místostarosta);

16.

objednávku dárkového balíčku BONA HELPO s.r.o. (IČO: 02154927) (zodpovídá starosta);

17.

protokol o otvírání nabídek veřejné zakázky „Audiovizuální technika“ (zodpovídá starosta);
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18.

protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Audiovizuální technika“
(zodpovídá starosta);

19.

smlouvu o dílo s dodavatelem AVETON s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 764 914,- Kč bez
DPH (zodpovídá starosta);

20.

rozpočtové opatření č. 4/2020 (zodpovídá starosta).

21.

smlouvu o sdružených službách dodávky plynu pro objekt Loosova 214 se společností innogy
Energie, s.r.o. (zodpovídá starosta).

Rada obce zamítá:
1.

žádost o vyhrazené parkovací místo č. j. HUB-1319/2020 (zodpovídá I. místostarosta);

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 12/2020;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 12/2020 bez námitek;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;

4.

oznámení o vyhlášení veřejného projednání ve věci řízení o změně č. 1 Územního plánu obce
Hrušovany u Brna dne 10. 8. v 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Židlochovice;

5.

dopis ministryně financí ČR ze dne 19. 6. 2020;

6.

oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení řízení ve věci změny povolení k nakládání
s podzemními vodami, spočívající v odběru podzemní vody z vodního zdroje na pozemcích
v k. ú. Vojkovice;

7.

žádost Povodí Moravy, s. p., o zahájení řízení o odstranění černé stavby: lávka na Šatavě;

8.

rozhodnutí MěÚ Židlochovice o společném povolení ke stavbě rybářské chaty č. j.
OZPSU/23407/2019-8;

9.

dopis ministra životního prostředí ze dne 11. 6. 2020 ohledně financování projektů na udržení
vody v krajině a využití dešťové vody;

10.

zprávu spol. EKO-KOM, a.s. o příjmech za třídění odpadů pro obec za rok 2019;

11.

výroční zprávu Betanie – křesťanská pomoc, z. ú. za rok 2019;

12.

závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2019;

13.

závěrečný účet DSO Cyklistická stezka Brno – Vídeň za rok 2019;

14.

dopis ředitelky MŠ Hrušovany ohledně nesouhlasu s ubráním školní zahrady pro stavbu
„Sokec“;
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15.

zápis Komise životního prostředí ze dne 15. 6. 2020;

16.

zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov, příspěvková organizace
ze dne 16. 6. 2020;

17.

zápis č. 2/2020 z jednání Škodní komise ze dne 18. 6. 2020 k projednání škodní události:
krádež motorového foukače Stihl BG 56 a upínacích popruhů Stihl neznámým pachatelem.

Rada obce ukládá:
1.

II. místostarostovi účastnit se veřejného projednání ve věci řízení o změně č. 1 Územního plánu
obce Hrušovany u Brna;

2.

tajemníkovi uložit do archivu dotisk Územního plánu se změnou č. 1. Územního plánu obce
Hrušovany u Brna;

3.

I. místostarostovi odpovědět na žádost č. j. HUB-1319/2020.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce projednat závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Vodovody a
kanalizace Židlochovicko za rok 2019;

2.

Zastupitelstvu obce projednat závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka
Brno – Vídeň za rok 2019;

3.

Zastupitelstvu obce projednat nabídku spol. MIDESTA, s.r.o. na odkup pohledávky po
zkrachovalém dodavateli energií.

Rada obce jmenuje:
1.

s účinností od 1. 8. 2020 Bc. Janu Jančovou, nar. 21. 2. 1985, bytem Vodní 691, 664 62
Hrušovany u Brna na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr.
Brno-venkov, příspěvková organizace (zodpovídá tajemník).

Rada obce rozhoduje:
1.

o vyloučení uchazeče AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, 102 00
Praha 10 (zodpovídá starosta);

2.

o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky s názvem „Audiovizuální
technika“ dodavateli: AVETON s.r.o., IČ: 02436647, se sídlem Krátkého 211/2, Vysočany, 190
00 Praha 9 (zodpovídá starosta).
Miroslav Rožnovský, starosta obce
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