Výpis z přijatých usnesení

z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 4/2022, které se konalo 21. 2. 2022

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

doplnění předloženého programu schůze Rady obce dne 21. února 2021 o bod „Rozpočtové
opatření č. 1/2022“;

3.

upravený program schůze Rady obce dne 21. února 2021;

4.

objednávku č. 5 na zhotovení podpůrné konstrukce stropů Loosovy vily č. II. p. Milanem
Blahofským, IČ: 88094448, za 29 567,56 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

5.

objednávku č. 6 na pořízení celkového počtu 34 plastových nádob na separovaný odpad u spol.
MEVA-TEC s.r.o. v ceně 41 236,80 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

6.

objednávku na bezpečnostní prvky na schodiště na Sokecu od p. Richarda Bubíka, IČ:
65275683, za 19 965 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

7.

nájemní smlouvu s p.
na pronájem obecního bytu č. 3/698
za 3 283 Kč měsíčně na dobu určitou do 30. 6. 2022 (zodpovídá tajemník);

8.

smlouvu o převodu práv a povinností stavebníka z územního rozhodnutí se spol. Nej.cz s.r.o.
na umístění sdělovacích kabelů v rámci stavby „Hrušovany u Brna, propojení ul. Stávání“
(zodpovídá starosta);

9.

dohodu o užívání veřejného prostranství s p. Pavlem Saitlem, IČ: 05546184, kterou se
schvaluje užívání části pozemku p. č. 533/2, k. ú. Hrušovany u Brna za 10 000 Kč ročně
(zodpovídá starosta);

10.

poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Hasičské Historické Sdružení, z.s., ve výši
48 500 Kč (zodpovídá starosta);

11.

veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí neinvestiční individuální dotace pro Hasičské Historické
Sdružení, z.s., ve výši 48 500 Kč (zodpovídá starosta);

12.

vyhlášení záměru pronajmout nebytové prostory a současně výběrového řízení na nájemce
restaurace včetně zázemí v objektu společensko-kulturního centra v Hrušovanech u Brna,
Masarykova 919, 664 62 Hrušovany u Brna (zodpovídá I. místostarosta);

13.

rozpočtové opatření č. 1/2022 (zodpovídá starosta).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících z usnesení rady obce č. 3/2022;

2.

ověření zápisu z jednání rady obce č. 3/2022;
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3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům;

4.

kolaudační souhlas s užíváním
OZPSU/22800/2021-4;

5.

dopis náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, Ing. Jana Zámečníka, ohledně dotačních
příležitostí z Jihomoravského kraje;

6.

dopis Ministerstva kultury ČR o zahájení řízení o doprohlášení Loosovy vily o přilehlou
parkovou zahradu za kulturní památku, č. j. HUB-425/2022;

7.

koordinované stanovisko MěÚ Židlochovice k technické studii na stavbu „II/416 Vojkovice –
Hrušovany u Brna“, č. j. MZI/20906/2021-2;

8.

dopis MŠMT o možnosti poskytování finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy
pro školy, č. j. MSMT-33976/2021-6;

9.

podané odvolání proti rozhodnutí MěÚ Židlochovice – nařízení odstranění stavby kovové lávky
přes potok Šatava, č. j. MZi-OD/11014/2020-11 SO;

10.

zprávu o opravě historického hasičského vozu Škoda 125 – HS – „Andula“, kterou provedlo
Hasičské Historické sdružení, z. s.;

11.

dopis o uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do dílčího základu poplatku za
ukládání komunálního odpadu pro období kalendářního roku 2022.

„Rybářská

stavby

chata

Hrušovany“,

č.

j.

MZi-

Rada obce ukládá:
1.

starostovi projednat s hlavní účetní obce nabídku České spořitelny, a.s., na zhodnocení
finančních prostředků obce;

2.

tajemníkovi spustit informační kampaň pro užívání služby Mobilní rozhlas.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna projednat zprávu hlavní inventarizační komise
k provedené inventarizaci majetku obce ke dni 31. 12. 2021;

2.

Zastupitelstvu obce Hrušovany u Brna vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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