Výpis z přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 1/2022, které se konalo 3. 1. 2022

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce dne 3. ledna 2021;

3.

ukončení funkce Lenky Šotnarové v mediální komisi (zodpovídá tajemník);

4.

objednávku podpůrné konstrukce stropu Loosovy vily u Milana Blahofského (IČ: 88094448)
v ceně 33 214,50 Kč (vč. DPH) (zodpovídá I. místostarosta);

5.

smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9552782727 se spol. E.ON Energie, a.s.
(zodpovídá starosta).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení Rady obce č. 31/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 31/2021;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům;

4.

informaci o doručení pamětního listu od hejtmana Jihomoravského kraje za pomoc Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna po tornádu v obcích na Břeclavsku a
Hodonínsku;

5.

pozvánku na předání staveniště pro stavby přeložek a rozšíření distribuční soustavy EG.D, a.s.,
v ulici Stávání dne 18. 1. 2022;

6.

oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu Hrušovany u Brna,
obytný soubor „Pod Střediskem“, infrastruktura 8 RD, č. j. MZi-OD/20573/2021-2 SO;

7.

dopis Povodí Moravy, s.p., k dotazu na záplavové území Šatavy a zvyšování nivelety dna toku;

8.

informaci o přípravě rozpočtu na rok 2022;

9.

průběh inventarizace obce k 31. 12. 2021 dle schváleného harmonogramu.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna schválit závazné stanovisko o financování zvýšení
kapacity ČOV a přivaděče obcí, a to v plné výši.

2.

Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna zahrnout do rozpočtu 2022 dar pro Unie Roska reg.org.,
Roska Brno-venkov z.p.s.
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Rada obce jmenuje:
1.

Terezu Fraňkovou jako členku mediální komise (zodpovídá starosta).

Rada obce ukládá:
1.

starostovi projednat fungování infokanálu se starosty okolních obcí;

2.

starostovi předložit do 31. 1. závěrečné vyhodnocení dotace Jihomoravského kraje na nákup
elektrocentrály pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hrušovany u Brna;

3.

II. místostarostovi připravit podklad pro rozhodnutí o žádosti o výkup pozemku 1656/111, k. ú.
Hrušovany u Brna.

Rada obce rozhodla:
1.

o alokaci finančních prostředků dle smluv se spol. TYMET real estate s.r.o. na paragraf obce
2321 (kanalizace) v rozpočtu na rok 2022 (a následující roky) a v plánu investic na rok 2022 a
doporučuje zastupitelstvu obce schválit toto opatření (zodpovídá starosta).

Miroslav Rožnovský, starosta obce

2

