Výpis z přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 26/2021, které se konalo 25. 10. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce č. 26/2021 dne 25. 10. 2021;

3.

objednávku na dodatečné instalace na rybářské chatě ve výši 7 762,15 Kč vč. DPH u spol.
Svoboda a syn, s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta);

4.

darovací smlouvu pro Sázíme stromy, z. ú., v hodnotě 19 545 Kč za účelem výsadby 15 ks
stromů na sportovním areálu na Jízdárenské ulici (zodpovídá I. místostarosta a Ing. Dratvová);

5.

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků SPÚ ČR p. č. 1279/12, 1543/2, 1267/1, 1543/4,
1541/5, 1541/6, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník);

6.

smlouvu č. 4590000138 o poskytování konektivity do sítě Internet se společností Nej.cz s.r.o.
za 824 Kč bez DPH (zodpovídá I. místostarosta);

7.

vyřazení majetku MŠ dle návrhu č. 4-MŠ-R-2021 v celkové hodnotě 967,80 Kč (zodpovídá
tajemník);

8.

rozpočtové opatření č. 12/2021 (zodpovídá starosta).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 25/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 25/2021

3.

nepřítomnost starosty v úřadu z důvodu čerpání řádné dovolené. Bude zastupovat I.
místostarosta, Vladimír Lazar;

4.

komplexní vyjádření MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OZPSU/17406/2021 k záměru kabelizace
veřejného osvětlení v ulicích Havlíčkova, Jana Koziny a Stávání;

5.

výzvu MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OZPSU/17238/2021-3 k doplnění podkladů;

6.

nabídku spol. ELMS, s.r.o., na zálohu cívek vypínačů pro rozvaděče RG a RS na objektu
Sokec;

7.

nařízení starosty č. 1/2021 neprovádět v měsíci prosinci 2021 žádné nákupy a nepodávat
návrhy na vyřazení majetku;

8.

plán inventur na rok 2021;

9.

termín dílčího přezkoumání hospodaření obce 8. 12. – 9. 12. 2021.
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Rada obce ukládá:
1.

tajemníkovi zajistit, aby se pracovníci obce seznámili s nařízením starosty č. 1/2021.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce vzít na vědomí vratku dotace na přístavbu ZŠ č. j. MSMT-8625/2018-20 ve
výši 20 000 Kč (zodpovídá starosta);

2.

Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2021 (zodpovídá starosta);

3.

Zastupitelstvu obce schválit obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství (zodpovídá starosta);

4.

Zastupitelstvu obce schválit dodatek č. 2 stanov Dobrovolného svazku obcí Region
Židlochovicko (zodpovídá starosta);

5.

Zastupitelstvu obce schválit vyřazení majetku MŠ dle návrhu 4-MŠ-Z-2021 v celkové hodnotě
34 275 Kč (zodpovídá starosta).

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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