Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 8/2021, které se konalo 8. 3. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček;

2.

program schůze Rady obce dne 8. 3. 2021;

3.

1. dodatek ke smlouvě č. 1/2011, ze dne 9. 2. 2011 se soudním exekutorem JUDr. Lubomírem
Zálešákem (zodpovídá starosta);

4.

smlouvu o odpovědné zástupci pro výkon živnosti „Podnikání v oblasti nakládání
s nebezpečnými odpady“ se spol. ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o. za cenu 2 000 Kč bez
DPH měsíčně (zodpovídá starosta);

5.

smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo SML-00498/21 (vidimace a legalizace) se
spol. ALIS, spol. s r.o., za cenu 5 120 Kč jednorázově a 1 700 Kč každoroční poplatek (ceny
bez DPH) (zodpovídá tajemník);

6.

nájemní smlouvu na obecní byt č. 1 na č. p. 698 za měsíční nájemné 2 607 Kč na dobu 2 let
s inflační doložkou (zodpovídá tajemník);

7.

nájemní smlouvu na obecní byt č. 4 na č. p. 231 za měsíční nájemné 5 619 Kč na dobu 2 let
s inflační doložkou (zodpovídá tajemník);

8.

nájemní smlouvu na obecní byt č. 1 na č. p. 57 za měsíční nájemné 4 154 Kč na dobu 2 let
s inflační doložkou (zodpovídá tajemník);

9.

nájemní smlouvu na obecní byt č. 2 na č. p. 57 za měsíční nájemné 3 097 Kč na dobu 2 let
s inflační doložkou (zodpovídá tajemník);

10.

podání žádosti o finanční podporu v oblasti podpory jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihomoravského kraje ve výši 50 000 Kč na pořízení elektrocentrály (zodpovídá starosta);

11.

ceník k prodeji odpadového stavebního materiálu dle návrhu správy majetku (zodpovídá I.
místostarosta);

12.

objednávku na strojní čištění komunikací od spol. FALKY, spol. s r.o. dle cenové nabídky ze
dne 1. 3. 2021 (zodpovídá I. místostarosta);

13.

objednávku na zarybnění rybníka Vodárny u Rybářství Kolář, a.s. v ceně 37 500 Kč vč. DPH
(zodpovídá I. místostarosta);

14.

objednávku na celoroční údržbu vybraných záhonů u Jitky Sedláčkové, IČO 01712829.
Celková fakturace by neměla přesáhnout 40 000 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I.
místostarosta);

15.

objednávku na celoroční údržbu vybraných záhonů u Ing. Martina Dratvy, IČO 69759944.
Celková fakturace by neměla přesáhnout 50 000 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I.
místostarosta);
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16.

smlouvu o nájmu LED světelné vánoční výzdoby u spol. MK – mont illuminations s.r.o. v ceně
30 000 Kč bez DPH (zodpovídá I. místostarosta);

17.

pachtovní smlouvu na propachtování části pozemku parc. č. 2015 o výměře 21 m² za roční
pachtovné 105 Kč, s inflační doložkou (zodpovídá tajemník);

18.

vyhlášení poptávkového řízení „Vypracování stavebně historického průzkumu v rámci
předprojektové přípravy památkové obnovy vily dr. Viktora Bauera od Adolfa Loose
v Hrušovanech u Brna“ a pověřujeme II. místostarostu k realizaci akce (zodpovídá II.
místostarosta);

19.

změnový list – více a méněpráce AV – 210307 ke smlouvě o dílo na audiovizuální techniku pro
SOKEC (zodpovídá starosta);

20.

dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 14. 7. 2020 na zajištění audiovizuální techniky pro SOKEC
společensko kulturní centrum se společností AVETON s.r.o., který navyšuje cenu na 776 914
Kč bez DPH a prodlužuje termín dodání do 15. 5. 2021 (zodpovídá starosta);

21.

změnový list – více a méněpráce č. 210307AK ke smlouvě o dílo na prostorovou akustiku pro
SOKEC (zodpovídá starosta);

22.

dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18. 11. 2020 na zajištění prostorové akustiky pro SOKEC
společensko kulturní centrum se společností AVETON s.r.o., který navyšuje cenu na 2 345 103
Kč bez DPH a prodlužuje termín dodání do 15. 5. 2021 (zodpovídá starosta);

23.

smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9552309539 se
společností E.ON Energie, a.s., která má zajistit dodávky elektřinu pro SOKEC (zodpovídá
starosta).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 6/2021 a č. 7/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 6/2021 a č. 7/2021 bez námitek;

3.

zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v Hrušovanech u Brna za rok 2020;

4.

dopis hejtmana Jihomoravského kraje č. j. HUB-462/2021 o schválení Strategie očkování
v Jihomoravském kraji;

5.

rozhodnutí Jihomoravského kraje č. j. JMK 32164/2021 o nařízení vykonávání péče o děti ve
věku 2-10 let;

6.

roční zprávu o průzkumu LB MINERALS, s.r.o. v průzkumném území „PÚ Hrušovany u Brna
II“;

7.

žádost Krajského úřadu Jihomoravského kraje o sdělení ve věci vymáhání pohledávek na
místním poplatku po osobách, které byly v době vzniku nedoplatku nezletilé (č. j. JMK
30039/2021);

8.

veřejnou výzvu na obsazení funkčního místa hlavní účetní obce s termínem pro podávání
přihlášek do 18. 4. 2021.
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Rada obce ukládá:
1.

tajemníkovi zajistit proškolení zaměstnance úřadu zvláštní odbornou způsobilostí pro správu
poplatků a zajistit vymáhání pohledávek tímto pracovníkem;

2.

I. místostarostovi zajistit údaje o výměře sklepních prostor a toalet na obecním domě a návrh
ceny na pronájem;

3.

II. místostarostovi zajistit vyjádření Táborníků k záměru pronájmu sklepních prostor a toalet na
obecním domě;

4.

I. místostarostovi a správě majetku zajistit kontejner na odpad pro odvoz na spalovnu (kód
odpadu 200307).

Rada obce rozhodla:
1.

vyloučit Ing. Pavlu Dratvovou z hlasování o objednávce celoroční údržby vybraných záhonů u
Ing. Martina Dratvy, IČO 69759944, z důvodu střetu zájmů.

Rada obce sděluje:
1.

doporučení obecnímu úřadu, aby vydal rozhodnutí o ukončení vymáhání pohledávek na
místním poplatku po osobách, které byly v době vzniku nedoplatku nezletilé, a to s ohledem na
nález Ústavního soudu č. ÚS 9/15 z 8. srpna 2017.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce schválit inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020 a změnu odpisových
plánů;

2.

Zastupitelstvu obce schválit prodej pozemku p. č. 2013/12, k. ú. Hrušovany u Brna v ceně
12 300 Kč dle odhadu ceny obvyklé č.-3-2021 ze dne 14. 1. 2021.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

3

