Výpis z přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 31/2021, které se konalo 20. 12. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská;

2.

program schůze Rady obce dne 20. prosince 2021;

3.

jednací řád krizového štábu obce Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta);

4.

odepsání škody ve výši 2 426 Kč dle zápisu škodní komise č. 4/2021 bez vymáhání náhrady
(zodpovídá I. místostarosta);

5.

aktivační formulář komunikačního systému Mobilní rozhlas od spol. MUNIPOLIS s.r.o.
(zodpovídá tajemník);

6.

vyřazení majetku obce v jednotkové ceně do 3 tis. Kč dle návrhu č. 3-SMO-R-2021. Celková
hodnota vyřazovaného majetku je 20 973,68 Kč (zodpovídá I. místostarosta a účetní obce);

7.

rozpočet ZŠ T. G. M. Hrušovany u Brna na rok 2022 s příspěvkem obce ve výši 1 875 000 Kč
(zodpovídá tajemník);

8.

střednědobý výhled rozpočtu ZŠ T. G. M. Hrušovany u Brna na roky 2023 – 2024 (zodpovídá
tajemník);

9.

rozpočet MŠ Hrušovany u Brna na rok 2022 s příspěvkem obce ve výši 1 433 000 Kč
(zodpovídá tajemník);

10.

střednědobý výhled rozpočtu MŠ Hrušovany u Brna na roky 2023 – 2024 (zodpovídá
tajemník);

11.

dodatek č. 1 Smlouvy o likvidaci odpadů se společností EKO-PF s. r. o., kterým se stanovuje
částka pro případ odcizení nebo poškození zapůjčené nádoby na odpad ve výši 1 224 Kč bez
DPH (zodpovídá starosta);

12.

smlouvu o spolupráci při rozvoji obce se společností TYMET real estate s.r.o., kterou se
společnost zavazuje přispět na zvýšené náklady na infrastrukturu obce částkou 540 000 Kč
(zodpovídá starosta);

13.

smlouvu o kontrolní činnosti s Ing. Pavlem Uminským, Ph.D., IČ: 18560733 v ceně 26 620 Kč
vč. DPH (zodpovídá tajemník).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení Rady obce č. 30/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 30/2021;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;
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4.

osvědčení ředitelky mateřské školy Bc. Jany Jančové o absolvování studia pro ředitele škol a
školských zařízení;

5.

oznámení o zvýšení ceny stravného v MŠ Hrušovany u Brna od 1. 1. 2022;

6.

informaci účetní obce o zaúčtování částky ve výši 700 Kč do rozpočtu obce;

7.

rozhodnutí Odboru dopravy MěÚ Židlochovice (č. j. MZi-OD/11014/2020-11 SO) o nařízení
odstranění stavby kovové lávky přes vodní tok Šatava;

8.

změnu platby za pojištění vozidel č. 5343165816 u spol. Generali Česká pojišťovna a.s.

Rada obce bere pověřuje:
1.

II. místostarostu k podání žádosti o vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru
životního prostředí, ke změně územního plánu z hlediska SEA a Natura.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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