Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 21/2018, které se konalo 8. 10. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Jan Šnajnar;

2.

program schůze rady obce dne 8. 10. 2018;

3.

plnou moc k projednávání ve věci projektu Parkoviště TGM;

4.

rozpočtové opatření č. 9/2018;

5.

objednávku stromů u společnosti ADAM Zahradnická a.s. (zodpovídá místostarosta);

6.

objednávku na osázení svahu u viaduktu (zodpovídá místostarosta);

7.

smlouvy na služby IT služby, administrace a správa IS MP Manager (zodpovídá
starosta);

8.

darovací smlouvy na finanční dar obci v hodnotě 15.000 Kč (zodpovídá místostarosta);

9.

smlouvu o výpůjčce – převlékací boxy pro HZS JMK (zodpovídá starosta);

10.

dodatek č. 4 SOD Územní plán obce Hrušovany u Brna (zodpovídá starosta);

11.

dodatek č. 1 – Sokec – Projektová dokumentace (zodpovídá starosta);

12.

navýšení ceny objednávky – Parkoviště TGM (zodpovídá místostarosta);

13.

žádost o povolení výsadby na pozemku obce p. č. 1726/146 (zodpovídá tajemník);

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.

výsledek voleb do obecního zastupitelstva obce Hrušovany u Brna;

4.

předvolání obce k Okresnímu soudu v Brně ohledně opatrovnictví;

5.

termín přezkumu hospodaření Jihomoravským krajem v termínu 28. a 29. 11. 2018;

6.

informaci o zahájení stavebního řízení multifunkčního centra Sokec;

7.

zprávu Ministerstva spravedlnosti ČR o střetu zájmů;

8.

stanovisko Ministerstva financí k hazardním hrám.

III. Rada obce doporučuje:

1.

ZO ukončit smlouvu o finančním příspěvku mezi obcí Hrušovany u Brna a obcí
Sobotovice;

2.

ZO vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018;

III. Rada obce zamítá:
1.

žádost č. j. HUB-1395/2018 (zvláštní užívání veřejného prostranství) – ul.
Malinovského;

2.

žádost spol. ESMERO Nosislav o příspěvek.

IV. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

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

2.

II. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání
s SPÚ).

3.

Tajemníkovi – připravit dohody o hmotné odpovědnosti a udělení plné moci.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

