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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 17/2020, které se konalo 24. 8. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Dušan Knoflíček; 

2. program schůze Rady obce dne 24. 8. 2020; 

3. objednávku zhotovení oddělovacího geometrického plánu u Ing. Vladimíra Nohela, IČ: 

64317617 na rozdělení pozemku 1656/107, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá II. 

místostarosta); 

4. objednávku zarybnění rybníka Vodárny u spol. Rybářství Kolář (IČO: 49967720) v ceně 

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

5. darovací smlouvu na částku 8.400 Kč pro Český střelecký svaz z. s. Sportovně střelecký klub 

Miroslav, IČO: 67011381 (zodpovídá starosta); 

6. smlouvu č. B10/2020 o dodávce pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod se 

společností Správa železnic, státní organizace (zodpovídá starosta); 

7. smlouvu č. 05/433988 s Vodárenskou akciovou společností, a. s. na dodávku pitné vody a 

odvádění odpadních vod v objektu SOKEC (zodpovídá starosta); 

8. organizační řád 2020 (zodpovídá tajemník); 

9. protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek – poptávky obce na realizaci dětského 

hřiště Pod Střediskem (zodpovídá II. místostarosta); 

10. smlouvu na realizaci dětského hřiště Pod Střediskem s firmou TR ANTOŠ s.r.o., Nad Perchtou 

1631, Turnov, IČO: 48152587 v ceně 407.725 Kč vč. DPH a pověřuje I. místostarostu jejím 

podpisem (zodpovídá I. místostarosta); 

11. žádost T.J. Sokol Hrušovany u Brna o umístění sportovního vybavení do budovaného 

společensko-kulturního centra SOKEC – po specifikaci konkrétních požadavků s II. 

místostarostou (zodpovídá tajemník); 

12. výzvu na podávání nabídek VZMR na výstavbu rybářské chaty, vč. přípojek (zodpovídá 

starosta); 

13. opakované podání žádosti o vyhlášení památných stromů v ul. Sušilově – 2 duby na obecních 

pozemcích (zodpovídá tajemník); 

14. objednávku úpravy plánovací smlouvy se společností Rezidence Červené vrchy s.r.o. u 

společnosti KVB advokátní kancelář s.r.o. (zodpovídá II. místostarosta). 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 16/2020 a 

Zastupitelstva obce č. 5/2020; 
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2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 16/2020 bez námitek; 

3. upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům; 

4. zprávu o jednání starosty se zástupci spol. CETIN a.s. ze dne 19. 8. 2020; 

5. oznámení ředitelky Mateřské školy o cenách stravného v MŠ; 

6. petici občanů proti hluku železniční dopravy č. j. HUB-1912/2020 ze dne 12. 8. 2020; 

7. výpis správního řízení o změně ředitele MŠ. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi dojednat termín dílčího přezkumu hospodaření za rok 2020; 

2. starostovi kontaktovat Zemědělské družstvo Hrušovany u Brna ohledně záměru města 

Židlochovic rozšířit mokřady Líchy a jeho žádosti o odprodej pozemků. 

 

Rada obce neakceptuje: 
 

1. nabídku spol. TOXIN, s.r.o. na zajištění monitoringu médií; 

 

Rada obce pověřuje: 
 

1. I. místostarostu k zajištění organizace akce „Hrušovanské okruhy“; 

 

Rada obce rozhodla: 
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na realizaci dětského hřiště Pod Střediskem 

podané firmou TR ANTOŠ s.r.o., Nad Perchtou 1631, Turnov, IČO: 48152587 (zodpovídá II. 

místostarosta). 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


