Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 23/2020, které se konalo 9. 11. 2020

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 9. 11. 2020;

3.

přijetí sponzorského daru ve výši 3.277 Kč v darování 1 ks stolní elektrické trouby Ardes 6245
B – černé barvy. Tento dar je v souladu s § 27 odst. 4,5 zákona 250/2000 Sb., který bude
zahrnut do majetku příspěvkové organizace MŠ Hrušovany u Brna. Dárcem je INSTALA –
MONT, s.r.o. Příkop 834/4, 620 00 Brno (zodpovídá tajemník);

4.

nájemní smlouvu na obecní byt č. p. 223, byt č. 3 na ulici Vodní, Hrušovany u Brna, na dobu 2
let s účinností 1. 12. 2020 – 31. 12. 2022 za měsíční nájem 5. 991 Kč, včetně každoroční
inflační doložky a úhrady služeb. Smlouva je nedílnou součástí zápisu rady obce (zodpovídá
tajemník);

5.

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a v souladu s obecními pravidly smlouvu o nájmu bytu č. p. 223/4 na dobu 2
let s účinností 1. 12. 2020 – 31. 12. 2022 za měsíční nájem 6.782 Kč, včetně každoroční
inflační doložky a úhrady služeb. Smlouva je nedílnou součástí zápisu rady obce (zodpovídá
tajemník);

6.

smlouvu o VB č. 9900097273_1/VB na uložení plynárenského NTL zařízení na parcele p. č.
468 v k. ú Hrušovany u Brna, který je zapsán na LV 10001 pro obec Hrušovany u Brna, včetně
jeho součástí – plynárenské zařízení. Jedná se o jednorázovou úplatu ve výši 3000,- Kč bez
DPH a k částce bude připočtena DPH. Rozsah je stanoven geometrickým plánem č. 170934/2020 ze dne 3. 8. 2020. Úhrada musí být provedena před podpisem smlouvy. Smlouva je
nedílnou součástí zápisu rady obce (zodpovídá tajemník);

7.

dodatek č. 4 SOD ze dne 28. 4. 2017 se spol. caraa.cz s. r. o., který navyšuje smluvní cenu díla
o 230.000 Kč bez DPH za autorský dozor, včetně přepracování a doplnění projektové
dokumentace, DPH činí 48.300, Kč, celkem se navyšuje cena o 278.300 Kč, ostatní ustanovení
smlouvy zůstávají beze změny (zodpovídá tajemník);

8.

dohodu o provedení práce na práce zimní údržby místních komunikací – odhrnování sněhu a
posyp místních komunikací v období od 10. 11. 2020 – 30. 4. 2021. Požadavek na provedení
prací bude stanoven vyzváním SMO, souhrn odpracovaných hodin nepřekročí 150 hodin za
rok. Odměna je stanovena 180,- Kč/hod. a bude doložena výkazem odvedené práce (zodpovídá
I. místostarosta);

9.

rozpočtové opatření č. 9/2020 ve výši 40.000 Kč – deratizace obce (zodpovídá starosta);

10.

objednávku č. 52/2020 na provedení deratizace kanalizační sítě u společnosti Deratizace 4 D,
s.r.o., Heyrovského 607/5, 635 00 Brno za dohodnutou cenu 36.300 Kč, včetně DPH, v termínu
do 30. 11. 2020 (zodpovídá I. místostarosta).

Rada obce bere na vědomí:
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1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 22/2020;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 22/2020 bez námitek;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;

4.

předloženou žádost společnost Navláčil, stavební firma s.r.o. Zlín o prodloužení termínu
realizace díla SOKEC – společensko kulturní centrum Hrušovany u Brna. Žádost je nedílnou
součástí zápisu Rady obce;

5.

zápis č. j. S – JMK 75002/2020 OKP;

6.

dopis společnosti E.ON Distribuce, a.s.;

7.

rozhodnutí č. j. OZPSU/6130/2020 – IŠ o povolení nakládání s vodami pro skupinový
vodovod;

8.

oznámení ředitelky MŠ Hrušovany u Brna;

9.

rozhodnutí č. j. HUB 2550/2020;

10.

dopis JMK č. j. 154443/2020;

11.

opětovnou žádost společnosti PODA, a. s. Ostrava.

Rada obce trvá:
1.

na zamítavém stanovisku ze dne 20. 7. 2020 číslo usnesení 12/15/2020 s doplňkem, že na
uvažovaných pozemcích jsou nově vybudované nové chodníky, nová parkovací stání
v milionové hodnotě a zbývající volné pozemky potřebuje obec pro uložení vlastních sítí –
kabelizace VO, veřejného rozhlasu – vyrozumění a varování obyvatel, kabelizace kamerového
systému, včetně jeho rozšiřování a nutnou výstavbu nových parkovacích stání. Obec považuje
další zasíťování jako zbytné (zodpovídá tajemník).

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce, aby žádost společnosti Navláčil, stavební firma s.r.o. akceptovalo a
schválilo formou dodatku č. 1 SOD – SOKEC společensko kulturní centrum Hrušovany u
Brna na svém 7. zasedání, dne 14. prosince 2020 – zajistí starosta;

2.

Zastupitelstvu obce, aby vzalo zápis č. j. S – JMK 75002/2020 OKP na vědomí. Zajistí
starosta;

3.

Zastupitelstvu obce, aby na svém zasedání, dne 16. listopadu doplnilo program jednání o
projednání žádosti FK 1932 Hrušovany u Brna a aby schválilo poskytnutí individuální
neinvestiční dotace ve výši 56.000 Kč s následnou realizací akce do 15. 12. 2020, včetně
schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální neinvestiční dotace s vyúčtováním
akce do 15. 12. 2020;
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4.

Zastupitelstvu obce, aby vzalo RO č. 9/2020 na vědomí na svém zasedání 14. 12. 2020;

5.

Zastupitelstvu obce schválit doplnění programu svého jednání dne 16. 11. 2020 o projednání
neinvestiční dotace pro spolek FK 1932 Hrušovany u Brna;

6.

Zastupitelstvu obce, aby schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
neinvestiční dotace pro spolek FK 1932 Hrušovany u Brna ve výši 56.000 Kč s realizací akce
do 15. 12. 2020 a vyúčtování poskytnuté dotace do 15. 12. 2020.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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