Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 4/2021, které se konalo 8. 2. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce dne 8. 2. 2021;

3.

uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu do dílčího základu poplatku pro rok 2021 na
základě dopisu FCC Česká republika, s.r.o. (zodpovídá starosta);

4.

plnou moc pro společnost FCC Česká republika, s.r.o., aby činila veškerá jednání a úkony
související s agendou spojenou s placením poplatku za ukládání komunálních odpadů na
skládku (zodpovídá starosta);

5.

dodatek č. 1 příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na
stavbu SOKEC – společensko kulturní centrum se společeností Domia s.r.o., kterým se
prodlužuje doba plnění a cena o 53 240 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);

6.

dodatek k pojistné smlouvě Autopojištění 2015 se spol. Allianz pojišťovna, a. s., o navýšení
pojištění vozidla Fiat Ducato na 17 584 Kč ročně (zodpovídá starosta);

7.

smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů s Bohumilem Tomanem, IČ:
133730081, o uložení zeminy na terénní úpravy Kelblova jáma za 90 Kč/t vč. DPH (zodpovídá
starosta);

8.

objednávku na opravu havarijního stavu hydroizolace výtahové šachty ZŠ T.G.M. Hrušovany u
Brna u společnosti Sanostav s.r.o. v ceně 142 745,76 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

9.

smlouvu o nájmu bytu č. 9/223 na 2 roky za měsíční nájemné 4 829 Kč s inflační doložkou
(zodpovídá tajemník);

10.

podání žádosti o přeložku u společnosti EG.D, a.s., v souvislosti s demolicí objektu rybářské
chaty (zodpovídá II. místostarosta);

11.

žádost o trvalé připojení z hladiny nízkého napětí u společnosti EG.D., a.s. v souvislosti se
stavbou nové rybářské chaty (zodpovídá II. místostarosta).

Rada obce ukládá:
1.

II. místostarostovi připravit odpověď na žádost o souhlas s rozšířením sítě elektronických
komunikací č. j. HUB-218/2021;

2.

II. místostarostovi připravit odpověď na žádost o souhlas s umístěním vodovodní a kanalizační
přípojky č. j. HUB-210/2021.

Rada obce bere na vědomí:
1

1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 3/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 3/2021 bez námitek;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;

4.

dopis hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Grolicha, č. j. JMK 14 399/2021 a č. j. JMK
17 205/2021 – informace ohledně očkování proti COVID-19;

5.

informaci I. místostarosty o plnění harmonogramu inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020;

6.

informaci starosty o vypořádání dotace Mateřské školy Hrušovany u Brna;

7.

žádost o změnu stanoviska společnosti PODA a.s., č. j. HUB-277/2021.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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