Rekapitulace přijatých usnesení

z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 18/2021, které se konalo 12. 7. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 12. 7. 2021;

3.

objednávku na prořezy stromů u Ing. Jiřího Zapadla, IČO 88276023, v ceně 58 520 Kč
(neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta);

4.

nájemní smlouvu na obecní byt č. 10/223 s
na dobu
určitou 2 let do 10. 8. 2023 s měsíčním nájemným ve výši 5 137 Kč (zodpovídá tajemník).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 17/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 17/2021;

3.

informaci o převzetí investičního díla Sokec dne 30. 6. 2021, vč. převzetí nedodělků 13. 7.
2021;

4.

informaci T.J. Sokol Hrušovany u Brna o rozhodnutí nepořádat tradiční hody 2021;

5.

svolání zasedání zastupitelstva obce č. 4/2021 na 26. 7. 2021 do zasedací místnosti OÚ;

6.

oznámení ředitelky o výsledcích a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace;

7.

cenovou nabídku spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., na vybudování
kanalizační a vodovodní přípojky rybářské chaty v souhrnné výši 363 894 Kč bez DPH;

8.

protokol z místního jednání dne 1. 7. 2021 na MěÚ Židlochovice ve věci řízení o nařízení
odstranění stavby (č. j. MZi-OZPSU/6572/2021-16);

9.

podanou žádost o vydání kolaudačního souhlasu se stavbou SOKEC – společensko kulturní
centrum Hrušovany u Brna.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce schválit návrh na pořízení změny č. 2 ÚP obce Hrušovany u Brna;

2.

Zastupitelstvu obce schválit program jednání ZO obce č. 4/2021 dne 26. 7. 2021.
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Rada obce ukládá:
1.

starostovi zajistit návrh smlouvy od spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., na
vybudování kanalizační a vodovodní přípojky rybářské chaty v souladu s předloženou
nabídkou;

2.

II. místostarostovi připravit důvodovou zprávu jako podklad pro materiál pro Zastupitelstvo
obce ohledně právních služeb za účelem umenšení dobývacího prostoru;

3.

I. místostarostovi zajistit pojištění budovy Sokec.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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