Rekapitulace přijatých usnesení
č. 3/2018
z jednání rady obce, které se konalo 3. 12. 2018

I. Rada obce schvaluje:
1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská;
2. program schůze rady obce dne 3. 12. 2018;
3. nákup vánočního balíčku z chráněné dílny BONA HELPO s.r.o. v ceně 1.000 Kč (zodpovídá
starosta);
4. dodatek č. 3 k dohodě o provedení práce na zajišťování návštěv jubilantů a zajištění vystoupení
dětí na kulturních akcích (zodpovídá tajemník);
5. Dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Hrušovany u Brna pro Matěje
Rožnovského (zodpovídá tajemník);
6. Dohodu o členství v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Hrušovany u Brna pro Martina
Kárníka (zodpovídá tajemník);
7. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na adrese Jízdárenská 237 o 2 roky (zodpovídá tajemník);
8. prodloužení Smlouvy o nájmu bytu na adrese Jízdárenská 698 o 2 roky (zodpovídá tajemník);
9. smlouvu o kontrolní činnosti mezi obcí a Ing. Pavlem Uminským, Ph.D. na provedení kontroly
účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací obce (tj. Mateřská a Základní škola Hrušovany u
Brna) za rok 2018 za cenu 21.780 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);
10. smlouvu o zajištění zimní údržby pro společnost ALUMISTR SE na účelové komunikace
v areálu firmy a pověřuje starostu podpisem smlouvy (zodpovídá I. místostarosta);
11. objednávku na opatření obecné povahy k rozmisťování dopravních značek na blokové čištění u
spol. NiTram-projekt, s.r.o. za cenu 15.730 vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);
12. návrh škodní komise obce na vyřazení majetku (2 ks kontejnerů) v hodnotě 14.711,90 Kč;
13. 2. etapu rozšíření pískovny Hrušovany u Brna – Zadní Protlas společnosti Moravia Tech, a.s.
(zodpovídá starosta);
14. odnětí pozemku p. č. 1776/20, k. ú. Hrušovany u Brna, ze zemědělského půdního fondu
(zodpovídá starosta);
15. rozpočtové opatření č. 12/2018;
16. mimořádné odměny pro pracovníky obecního úřadu za rok 2018 dle přiloženého návrhu
(zodpovídá tajemník);
17. mimořádné odměny pro vybrané členy JSDH ve výši 1.500 Kč (zodpovídá tajemník);

18. změnu stavby na pozemku p. č. 1726/193 k. ú. Hrušovany u Brna (Pod Střediskem) před
dokončením (zodpovídá II. místostarosta).

II. Rada obce doporučuje:
1. Zastupitelstvu obce schválit odměny neuvolněným členům ZO v této výši: neuvolněný
místostarosta 11.400 Kč, radní 4.100 Kč, radní a současně předseda výboru nebo komise 4.900 Kč,
radní a současně předseda výboru nebo komise a člen komise nebo výboru 5.080 Kč, zastupitel
obce 970 Kč, zastupitel obce a zároveň předseda výboru nebo komise 2.700 Kč, zastupitel obce a
zároveň předseda výboru nebo komise a člen komise nebo výboru 2.880 Kč, zastupitel obce a
současně člen výboru nebo komise 1.150 Kč, zastupitel obce a současně člen 2 komisí nebo výborů
1.330 Kč.;
2. Zastupitelstvu obce schválit rozpočtové provizorium na rok 2019;
3. Zastupitelstvu obce schválit rozpočtový výhled obce Hrušovany u Brna do roku 2023.
4. Zastupitelstvu obce schválit program jednání ZO č. 3/2018 dne 17. 12. 2019

III. 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. informaci o plánovaném vojenském cvičení a o službě v operačním nasazení příslušníků Aktivní
zálohy ozbrojených sil ČR;
4. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce z rok 2018 – bez chyb a nedostatků;
5. oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu obce Hrušovany
u Brna dne 2. 1. v 16 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu;
6. kolaudační souhlas se stavbou „Hrušovany u Brna, modernizace ul. Vodní, úsek 225“;
7. zprávu o změně provozovatele školní jídelny ZŠ Židlochovice a vyúčtování provozních nákladů
na provoz školní jídelny;
8. poděkování z. s. Linka bezpečí.

IV. Rada obce ukládá
1. I. místostarostovi připravit plán prioritních akcí.

V. Rada obce jmenuje
1. Na návrh předsedkyně komise životního prostředí členy Ing. Markétu Karbanovou, Lenku
Dvořáčkovou, Ing. Mgr. Pavla Kadlece a Lukáše Zekla;

2. Na návrh předsedkyně mediální komise členy Hanu Halounovou, Markétu Malou, Kateřinu
Buršíkovou, Helenu Markovou, Lenku Šotnarovou, Romana Ivičiče, Josefa Valouška a Michaelu
Žákovou;
3. Na návrh předsedkyně komise pro kulturu a sport členy Magdalénu Hradskou, Ing. Jana
Šnajnara, Bc. Petra Tesaře, Vladimíru Volcovou, Ing. Romana Pospíšila;
4. Na návrh předsedy komise územního plánování členy Pavla Kadlece a Pavlu Dratvovou.

VI. 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

