Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 14/2020, které se konalo 8. 7. 2020

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimíra Lazara;

2.

program schůze Rady obce dne 8. 7. 2020;

3.

podání odvolání proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu (zodpovídá starosta);

4.

rozpočtové opatření č. 5/2020 (zodpovídá starosta);

5.

objednávku notebooku pro místní knihovnu u společnosti AGERIT s.r.o. v ceně do 18.000 Kč
vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

6.

smlouvu č. JS/2020/K/02835/MA na pronájem mobilní toalety se společností JOHNNY
SERVIS s.r.o. v ceně 12,10 Kč vč. DPH za den (zodpovídá tajemník);

7.

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330054653/002 se společností E.ON
Distribuce, a.s. na pozemku obce p. č. 825/1, k. ú. Hrušovany u Brna s doplatkem 8.800 Kč bez
DPH (zodpovídá tajemník);

8.

žádost o přiznání odměny za I. pololetí roku 2020 pro ředitelku MŠ (zodpovídá tajemník);

9.

žádost o přiznání odměny za I. pololetí roku 2020 pro ředitelku ZŠ (zodpovídá tajemník);

10.

zadávací dokumentaci a poptávkové řízení pro výběr zhotovitele dětského hřiště Pod
Střediskem (zodpovídá II. místostarosta);

11.

zadávací dokumentaci a poptávkové řízení pro výběr zhotovitele geodetického a geometrického
zaměření pozemků p. č. 582, 583/1, 584, včetně budovy č. p. 214 – Loosova vila (zodpovídá II.
místostarosta).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 13/2020;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 13/2020 bez námitek;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;

4.

úřední záznam Obecní policie o svévolném poškození obecního majetku;

5.

rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro Jihomoravský a Zlínský kraj;

6.

rozhodnutí MěÚ Židlochovice – č.j. MZi-OZPSU/6426/2020-6 o povolení odstranění stavby;

7.

oznámení a žádost o poskytnutí informací dle § 8 odst. 1 tr. řádu PČR, oddělení hospodářské
kriminality – č.j.KRPB-117546-1/TČ-2020-060381-TOM;

8.

oznámení ředitelky MŠ o výši školného;
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9.

oznámení o návštěvě hejtmana Jihomoravského kraje dne 15. 7. 2020;

10.

oznámení o rozhodnutí nepořádat tradiční krojované hody;

11.

stížnost na restaurační zařízení Sportbar.

Rada obce ukládá:
1.

starostovi zajistit podklady k řízení při řešení stížnosti: 1. provozní doba zařízení,
2.provozovatel – nájemce zařízení, 3. ekonomický výnos – čistý výnos za rok 2019 a pozvat
předsedu a sekretáře na jednání Rady obce.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce projednat Aktualizaci plánu investic obce 2020 a rozpočtu obce 2020;

2.

Zastupitelstvu obce schválit změnový list č. 1 - multifukční zařízení SOKEC;

3.

Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020;

4.

Zastupitelstvu obce schválit smlouvu – nabytí majetku UZSVM č. sml. BP – 20/067;

5.

Zastupitelstvu obce vzít na vědomí informaci o výpadku daňových příjmů 2020;

6.

Zastupitelstvu obce projednat zápis Kontrolního výboru ZO ze dne 24. 6. 2020;

7.

Zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku MŠ – č. 1 MŠ – R 2020.

Rada obce rozhodla:
1.

že se nebudou pořádat tradiční krojované hody;

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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