Výpis z přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 19/2022, které se konalo 25. července 2022

Rada obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská;
program schůze rady obce dne 25. července 2022;
rozpočtové opatření č. 8/2022 (zodpovídá starosta);
dodatek ke smlouvě o dílo č.: 296-04-2004 se společností VÝTAHY BRNO s.r.o., kterým se
stanovuje navýšení cen za služby (zodpovídá starosta);
objednávku č. 48/2022 na pořízení klimatizace do kanceláře starosty a správy majetku v celkové
ceně 170 616 Kč vč. stavebních prací a DPH u Marka Nováka, IČ: 68711514 (zodpovídá I.
místostarosta);
objednávku vitrínky na Sokec v ceně 12 406 Kč vč. DPH od spol. ENPRAG, s.r.o. (zodpovídá I.
místostarosta);
objednávku závěsů na Sokec od Radky Klobásové, IČ: 49127675, v ceně 15 000 Kč (neplátce
DPH) (zodpovídá I. místostarosta);
převedení knih o Hrušovanech vydané k 765. výročí obce z prodeje na položku věcné dary
(zodpovídá starosta);
protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu „Propojení
ulice Stávání“ (zodpovídá starosta);
smlouvu o dílo č. L008-039 na propojení ulice Stávání se společností Svoboda a syn, s.r.o., v ceně
2 659 318,30 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);
vedení jednosměrné komunikace v ulici Stávání ve směru od ulice Jana Koziny do středu ulice
Havlíčkovy (zodpovídá starosta);
dohodu o provedení práce s p. Miroslavem Demlem, nar. 21. 7. 1992, na provádění údržby kolem
rybníka Vodárna, kontrolní činnost a výkon rybníkářské stráže (zodpovídá starosta).

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

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 18/2022;
ověření zápisu z jednání rady obce č. 18/2022;
upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům;
informace o komunálních a senátních volbách v roce 2022;
informaci o termínu přezkumu hospodaření ve dnech 12. 10. – 13. 10. 2022;
svolání zasedání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna na 29. 8. 2022 v 18 hodin na Sokecu.

Rada obce doporučuje:
1.

2.
3.

Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2022 o stanovení
podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním (zodpovídá starosta);
Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat žádost o odkoupení 1/3 pozemku 1908, k. ú.
Hrušovany u Brna, č. j. HUB-1431/2022 (zodpovídá starosta);
Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat žádost o odkoupení 1/3 pozemku 1908, k. ú.
Hrušovany u Brna, č. j. HUB-1967/2022 (zodpovídá starosta);
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4.

Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2022 (zodpovídá
starosta).

Rada obce ukládá:
1.
2.
3.
4.

II. místostarostovi zajistit ve spolupráci s pořizovatelem další kroky v dohadovacím řízení o
změně územního plánu č. 2;
tajemníkovi zajistit dodatek smlouvy o výpůjčce s MŠ Hrušovany u Brna kvůli rozšíření zahrady
na Sídlišti;
I. místostarostovi zajistit rozšíření zahrady MŠ Sídliště;
II. místostarostovi projednat dopravní situaci v ulici Stávání s dopravním projektantem p.
Jarolímem.

Rada obce rozhodla:
1.

o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na propojení ulice Stávání od
firmy Svoboda a syn, s.r.o., v nabídkové ceně 2 659 318,30 Kč (vč. DPH) (zodpovídá starosta).

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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