
Rekapitulace přijatých usnesení 
č. 3/2018 

z jednání rady obce, které se konalo 29. 1. 2018 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček; 

 

2. program schůze rady obce dne 29. 1. 2018; 

 

3. plán prioritních akcí 2018; 

 

4. žádost Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.; 

 

5. žádost SVJ 522 – 525 o vybudování obslužného chodníku; 

 

6. žádost EL-INSTA ENERGO o souhlas se zrušením vlečky; 

 

7. smlouvu o dílo – vypracování analýzy stavu zpracování a ochrany osobních údajů a 

zpracování směrnic GDPR; 

 

8. smlouvu o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby (p. č. 415, 413/5); 

 

9. smlouvu o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby (p. č. 1879/12 a 

1879/26); 

 

10. smlouvu o vstupu na nemovitost, o podmínkách zřízení stavby (p. č. 444/1); 

 

11. výzvu a zadávací dokumentaci zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy 

bývalého objektu prádelny“. 

 

 

II. Rada obce doporučuje: 
 

1. zastupitelstvu obce schválit program jednání ZO 19. 2. 2018; 

 

2. finančnímu výboru ZO zpracovat stanovisko k Plánu investic a oprav 2018, důvodové 

zprávě návrhu rozpočtu 2018, k návrhu rozpočtu 2018 a zprávě o plnění příjmů obce za 

rok 2017; 

 

3. zastupitelstvu obce schválit individuální neinvestiční dotaci FK 1932 Hrušovany u 

Brna, vč. veřejnoprávní smlouvy. 

 

 

III. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů, usnesení vyplývajících ze schůzí rady obce a zastupitelstva obce;  

 



2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. kontrolu plnění harmonogramu inventarizace obce; 

 

4. informativní dopis ČAOH ohledně možného zdražení odpadů; 

 

5. vytýčení hranic pozemků pro odstavné plochy Sídliště; 

 

6. rozhodnutí DÚ č.j. DUCR – 4969/18/DK; 

 

7. informaci o čerpání řádné dovolené – tajemník obce; 

 

8. právní rozbor výzvy k odstranění pietního místa; 

 

9. termín přezkumu hospodaření obce 5. a 6. 3. 2018; 

 

10. informace o kamerového systému; 

 

11. informaci o zahájení územního řízení – Rozšíření distribuční sítě NN (Stávání); 

 

12. předložené zprávy o činnosti komisí RO v roce 2017; 

 

13. žádost Unie ROSKA o finanční příspěvek. 

 

 

IV. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO 
 

1. místostarostovi zahájit jednání ve věci projektu na úpravu parkoviště naproti Obecnímu 

domu; 

 

2. místostarostovi a tajemníkovi – připravit podklady pro možnost využití vody v krajině – 

lokalita Sídliště; 

 

3. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání 

s SPÚ); 

 

4. tajemníkovi objednat pasport parkovacích míst. 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


