Výpis z přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 3/2022, které se konalo 31. 1. 2022

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 31. ledna 2021;

3.

udělení výjimky a navýšení počtu dětí ve třídách Mateřské školy Hrušovany u Brna s platností
od školního roku 2021/2022 v souladu se žádosti ředitelky MŠ (zodpovídá tajemník);

4.

ukončení dohody o užívání veřejného prostranství – část pozemku 533/2, k. ú. Hrušovany u
Brna, k 1. 2. 2022 (zodpovídá starosta);

5.

záměr pronájmu části pozemku p. č. 533/2 o výměře 10 m² (zodpovídá tajemník);

6.

zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky „Svoz odpadu pro obec
Hrušovany u Brna“ v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (zodpovídá starosta);

7.

zahájení realizace veřejné zakázky „Svoz odpadu pro obec Hrušovany u Brna“ dnem 31. 1.
2022 prostřednictvím smlouvy se spol. PECOSTA, a.s. (zodpovídá starosta);

8.

zápis škodní komise č. 1/2022 ze dne 27. 1. 2022 (zodpovídá tajemník);

9.

zařazení studny v hodnotě 185 328,20 Kč a jímky na zadržování vody v hodnotě 94 974 Kč na
pozemku parc. č. 702/1, k. ú. Hrušovany u Brna, do majetku obce Hrušovany u Brna. Studna
má platné povolení nakládání s vodami – rozhodnutí MěÚ Židlochovice č. j. ŽP
6113/2003/Mu, ze dne 4. 9. 2003 (zodpovídá starosta);

10.

objednávku na zhotovení aktualizace strategického rozvojového plánu obce Hrušovany u Brna
na období let 2022 – 2030 u spol. RPA Dotace, s.r.o., v ceně 42 000 Kč bez DPH (zodpovídá
starosta);

11.

úpravu ceny rybářských povolenek Klubu rybářů Hrušovany u Brna v souladu předloženým
ceníkem povolenek 2022 (zodpovídá starosta).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 2/2022;

2.

ověření zápisu z jednání rady obce č. 2/2022;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům;

4.

oznámení AZ Geo, s.r.o., o provádění geologických prací v katastru obce Hrušovany u Brna v
souvislosti s plánovanou výstavbou vysokorychlostní železniční trati v úseku Modřice –
Šakvice;
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5.

rozhodnutí MěÚ Židlochovice, č. j. MZi-OZPSU/15588/2021-9, o povolení výjimky o dělení
pozemku parc. č. 692/3, k. ú. Hrušovany u Brna;

6.

termín konečného přezkoumání hospodaření obce ve dnech 9. – 10. 3. 2022;

7.

výzvu MěÚ Židlochovice č. j. MZi-OZPSU/22800/2021-2 k účasti na závěrečné kontrolní
prohlídce rybářské chaty dne 1. 2. 2022;

8.

studii přeložky silnice II/416 v úseku Vojkovice – Hrušovany u Brna;

9.

žádost o pronájem obecního bytu č. j. HUB-250/2022;

10.

svolání zasedání zastupitelstva obce dne 14. 2. 2022.

Rada obce ukládá:
1.

II. místostarostovi uskutečnit místní šetření u pozemku 1656/111, k. ú. Hrušovany u Brna, na
základě kterého bude obec dále rozhodovat o prodeji;

2.

předsedkyni komise sociální a bytové zavést žádost č. j. HUB-250/2022 do evidence uchazečů
o obecní byt;

3.

tajemníkovi obecního úřadu provést kontrolu zveřejněných smluv obce na profilu zadavatele za
rok 2021 a skutečně provedených úhrad ze smluvních vztahů, a to do 21. 2. 2022;

4.

I. a II. místostarostovi připravit rozpočet na vybavení zkušebny (termín do konce února 2022).

Rada obce doporučuje:
1.

zastupitelstvu obce poskytnout neinvestiční individuální dotaci ve výši 180 000 Kč pro FK
1932 Hrušovany u Brna, z.s.;

2.

zastupitelstvu obce projednat zrušení dětských pohledávek;

3.

zastupitelstvu obce projednat a schválit plán investic 2022, důvodovou zprávu rozpočtu 2022,
rozpočet 2022 a zprávu o příjmech 2021;

4.

zastupitelstvu obce schválit program zastupitelstva obce dne 14. 2. 2022.

Rada obce zamítá:
1.

žádost o schválení úpravy akustiky v prostoru zkušeny v areálu Sokec (zodpovídá I.
místostarosta).

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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