Výpis z přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 18/2022, které se konalo 13. července 2022

Rada obce schvaluje:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;
program schůze rady obce dne 13. července 2022;
příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP stavby
„Hrušovany u Brna – propojení ulice Stávání“ se spol. Domia s.r.o. v ceně 59 290 Kč vč. DPH
(zodpovídá starosta);
nájemní smlouvu s paní Larisou Sheyko, nar. 25. 9. 1985, na pronájem obecního bytu č. 13/223 za
měsíční nájemné 3 357 Kč vč. inflační doložky na dobu určitou 2 let do 31. 7. 2024 (zodpovídá
tajemník);
dohodu o hudební produkci s Dechovou hudbou Palavanka z.s. na 21. 8. 2022 v ceně 31 500 Kč
(neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta);
smlouvu o krátkodobé výpůjčce nebytových prostor a areálu Sokec pro T.J. Sokol Hrušovany u
Brna za účelem nácviku, přípravu a pořádání tradičních hodů (zodpovídá tajemník);
vyřazení majetku obce dle návrhu č. 3-SMO-R-2022 v celkové hodnotě 3 258,79 Kč. Za vyřazení
zodpovídá I. místostarosta a účetní obce;
licenční smlouvu s OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s.,
v ceně 5 275,60 Kč za hudební produkci na babských hodech (zodpovídá I. místostarosta);
objednávku prořezů stromů u Ing. Jiřího Zapadla, IČ: 88276023, v ceně 16 200 Kč (neplátce
DPH) (zodpovídá I. místostarosta);
podobu volebního čísla Hrušovanského zpravodaje dle návrhu Mediální komise (zodpovídá
předsedkyně Mediální komise).

Rada obce bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 17/2022;
ověření zápisu z jednání rady obce č. 17/2022;
upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům;
zprávu ředitelky ZŠ o školním roku 2022/2023;
rezignaci hospodáře Klubu rybářů Hrušovany u Brna na svoji funkci;
vyhlášení veřejné výzvy na pozici hlavní účetní Obecního úřadu Hrušovany u Brna;
návrh změny č. 2 Územního plánu Pohořelic;
zápis č. 4/2022 z jednání Komise sociální a bytové.

Rada obce doporučuje:
1.
2.

Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2021;
Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat návrh na vyřazení majetku č. 2-SMO-Z-2022.
Celková hodnota vyřazovaného majetku je 162 988,25 Kč.
Vladimír Lazar, I. místostarosta obce
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