Rekapitulace přijatých usnesení
č. 13/2018
z jednání rady obce, které se konalo 25. 6. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček;

2.

program schůze rady obce dne 25. 6. 2018;

3.

dohodu o provedení práce č. 8/2018/BR (zodpovídá tajemník);

4.

dohodu o provedení práce č. 9/2018/BR (zodpovídá tajemník);

5.

jmenování ředitelky ZŠ na funkční období 2018 – 2024 (zodpovídá tajemník);

6.

objednávku projektové dokumentace úpravy křižovatky Komenského, Hybešova,
Tyršova v ceně 64.800 Kč vč. DPH (zodpovídá 1. místostarosta);

7.

objednávku opravy elektroinstalace sklepů na Vodárně (zodpovídá 1. místostarosta);

8.

objednávku instalace rozhlasu U Výzkumu 255 (zodpovídá 1. místostarosta);

9.

objednávku opravy lávky za ZŠ (zodpovídá 1. místostarosta);

10.

příkazní smlouvu TDI + BOZP – Modernizace ul. Vodní, Hybešova se spol. Domia
s.r.o. (zodpovídá starosta);

11.

záměr propachtování části pozemku p. č. 1896/11, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá
tajemník);

12.

dohodu o ukončení nájmu bytu č. 17, č. p. 231 k 30. 6. 2018 (zodpovídá tajemník);

13.

smlouvu o nájmu bytu na byt č. 17, č. p. 231, ul. Vodní (zodpovídá tajemník);

14.

smlouvu o zpracování osobních údajů se spol. AGERIT (zodpovídá tajemník);

15.

žádost o osazení technického zařízení na parkovací místo (zodpovídá 1. místostarosta);

16.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR „Oprava odstavných míst –
Sídliště MŠ“;

17.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR „Nákup malotraktoru“;

18.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR „Modernizace ul. Vodní,
úsek 225 a odst. stání Hybešova“;

19.

smlouvu o dílo na akci „Oprava odst. míst MŠ Sídliště“ mezi Obcí Hrušovany u Brna a
IČO 13373081, Brno-Černovice, Turgeněvova 1131/14, v ceně 697.800 Kč vč. DPH a
pověřuje starostu jejím podpisem;

20.

smlouvu o dílo na akci „Modernizace ul. Vodní, úsek 225 a odst. stání Hybešova“ mezi
Obcí Hrušovany u Brna a spol. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Morava Jih,

Vídeňská 104, 619 00 Brno v ceně 2.806.691,08 Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem;
21.

kupní smlouvu k VZMR „Nákup malotraktoru“ mezi obcí a spol. Traktorservis-ML,
s.r.o., Silůvky 87, PSČ 664 46 za cenu 350.000 Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem;

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

informaci o ověření zápisu bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení
vyplývajících ze schůzí rady obce;

2.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

dopis MV ČR – Evidence obyvatel;

4.

povinné zadávání veřejných zakázek (NEN) od 1. 10. 2018;

5.

zprávu o prohlídce mostků a lávek;

6.

žádost p. Vladimíra Lazara st. o propachtování pozemku;

III. Rada obce doporučuje
1.

Zastupitelstvu obce ukončit dohodu o společném školském obvodu MŠ k 31. 8. 2018;

2.

Zastupitelstvu obce zrušit OZV o společném školním obvodu MŠ se Sobotovicemi;

IV. Rada obce ukládá
1.

2. místostarostovi zjistit možnost zavážení pískoven inertním materiálem v ÚP.

V. Rada obce rozhodla
1.

o dodavateli VZMR „Oprava odstavných míst – Sídliště MŠ“: IČO 13373081, BrnoČernovice, Turgeněvova 1131/14.

2.

o dodavateli VZMR „Nákup malotraktoru“: Traktorservis-ML, s.r.o., Silůvky 87, PSČ
664 46

3.

o dodavateli VZMR „Modernizace ul. Vodní, úsek 225 a odst. stání Hybešova“:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Morava Jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

VI. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

místostarostovi a tajemníkovi – připravit podklady pro možnost využití vody v krajině –
lokalita Sídliště;

2.

místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání
s SPÚ).
Miroslav Rožnovský, starosta obce

