Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 23/2021, které se konalo 27. 9. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček;

2.

program schůze Rady obce 27. 9. 2021;

3.

servisní smlouvu č. SER 21041M na zajištění odtahu tepla a kouře z objektu Sokec se spol.
Colt International, s.r.o. (zodpovídá starosta);

4.

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021 (Hrušovany, rybářská chata –
vodovodní přípojka) se spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., o prodloužení
termínu dokončení díla do 30. 10. 2021 (zodpovídá starosta);

5.

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 8. 2021 (Hrušovany, rybářská chata –
kanalizační přípojka) se spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., o prodloužení
termínu dokončení díla do 30. 10. 2021 (zodpovídá starosta);

6.

změnový list č. 7 – více a méněpráce Úpravy ulice Masarykova, který řeší změny v
projektu sadových úprav (zodpovídá starosta);

7.

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 083/LBNO/2021 se spol. STRABAG a.s., kterým se navyšuje
celková cena úprav ulice Masarykova na 4 286 853,48 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);

8.

objednávku generálního klíče k objektu Sokec za 73 594,72 Kč vč. DPH u spol. Rovel spol.
s r.o. (zodpovídá I. místostarosta);

9.

objednávku na popisky dveří objektu Sokec u Petra Knoblocha, M.F.A., IČ: 49643631, v ceně
8 600 Kč (zodpovídá I. místostarosta);

10.

objednávku mycího stroje pro objekt Sokec Rotowash R60B u spol. Clear World s.r.o. v ceně
90 940 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

11.

vybudování parkovacího stání dle žádosti č. j. HUB-2411/2021 s podmínkou vybudování
v souladu s platnou legislativou a zlegalizování stavebním úřadem (zodpovídá starosta);

12.

žádost č. j. HUB-2410/2021 o instalaci klimatizační jednotky na zdravotním středisku
(zodpovídá I. místostarosta).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 22/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 22/2021;

3.

dopis č. j. HUB-2401/2021, ve kterém je vyjádřen nesouhlas s předkupním právem na pozemek
1852/205, k. ú. Hrušovany u Brna;
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4.

studii proveditelnosti víceúčelového hřiště a školní zahrady ZŠ Hrušovany u Brna od spol.
Architekti A90 s.r.o.;

5.

příkazní smlouvu na podání žádosti o dotace č. SML-Z-M-21-461 mezi ZŠ T. G. Masaryka
Hrušovany u Brna a RPA Dotace, s.r.o.;

6.

stanovisko MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OD/17425/2021 o kabelizaci veřejného osvětlení;

7.

podání žádosti o kolaudaci projektu Úpravy ulice Masarykova.

Rada obce ukládá:
1.

II. místostarostovi a starostovi projednat žádost o vzdání se předkupního práva č. j. HUB2434/2021 na jednání dne 7. 10. a následně bude žádost předložena na program zasedání
zastupitelstva.

Rada obce zamítá:
1.

žádost č. j. HUB-2068/2021 o vydláždění pozemku před rodinným domem č. p. 95 pro
vytvoření odstavné plochy pro auto (zodpovídá I. místostarosta).

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce zamítnout nabídku pozemků 1313/3, 1319/4, 1320/706, k. ú. Hrušovany u
Brna, na odkoupení od spol. VIAGEM a.s., č. j. HUB-2368/2021.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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