
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 12/2019, které se konalo 13. 5. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

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

 

2. program schůze Rady obce dne 13. 5. 2019; 

 

3. nájemní smlouvu na byt č. 231/17 na 2 roky od 1. 7. 2019 do 31. 6. 2021 (zodpovídá tajemník); 

 

4. ukončení dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů dle návrhu velitele JSDH 

(zodpovídá starosta); 

 

5. dohodu o ukončení dohody o provedení práce v Jednotce sboru dobrovolných hasičů dle 

návrhu velitele JSDH (zodpovídá starosta); 

 

6. objednávku na právní pomoc s plánovací smlouvou v předpokládané ceně 24.900 Kč bez DPH 

u advokátní kanceláře KVB (zodpovídá starosta); 

 

7. objednávku vzduchotechniky na sociální zařízení u sociálních bytů č. p. 698 v ceně 65.056 Kč 

(neplátce DPH) u subjektu IČO: 61695629 (zodpovídá I. místostarosta); 

 

8. výpověď smlouvy o dílo č. 9804 (smlouva na servis výtahu) se společností TREBILIFT, s.r.o. 

k 1. 9. 2019 (zodpovídá I. místostarosta); 

 

9. objednávku hracích prvků na plochu za sportovní halou Jízdárenská od spol. ACER 

WOODWAY s.r.o. v ceně 140.360 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

 

10. záměr prodeje či pronájmu pozemku p. č. 947/2, k. ú. Hrušovany u Brna (zodpovídá tajemník); 

 

11. protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR „Oprava ulice Palackého“ 

(zodpovídá starosta); 

 

12. smlouvu o dílo na VZMR – Oprava ulice Palackého mezi obcí a spol. Dopravní stavby Brno, 

s.r.o., IČO 45474281, Trnkova 2617/150, Brno, a to za cenu 3.720.828,50 Kč vč. DPH 

(zodpovídá starosta); 

 

13. služební cestu do Vizovic do společnosti KOMA MODULAR, s.r.o. pro starostu a I. a II. 

místostarostu (zodpovídá starosta); 

 

14. protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR „TDI + BOZP Sokec“ (zodpovídá 

starosta); 

 

15. příkazní smlouvu na TDI + BOZP Sokec mezi obcí a Domia s.r.o, IČO 05255686, Úzká 100, 

691 25 Vranovice, a to za cenu 479.160 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

 

16. služební cestu starosty do obce Kněžnice (zodpovídá starosta); 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 



1. informaci o ověření zápisu RO č. 11/2019 bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení 

vyplývajících ze schůzí a Zastupitelstva obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. zahájení stavebního řízení k projektu „Hrušovany u Brna, úpravy ulice Masarykova“; 

 

4. vyrozumění z MěÚ Židlochovice o odvolání obce proti rozhodnutí ve věci „Betonárka ELBA“; 

 

5. pozvánku SDH na závody dne 18. 5. 2019; 

 

6. doporučení Sociální a bytové komise prodloužit nájemní smlouvu na byt č. 17 na č. p. 231 

 

III. Rada obce ukládá: 
 

1. II. místostarostovi poptat 3 firmy o cenovou nabídku na projekt rekuperace tříd ZŠ – stará 

budova – do 13. 6.; 

 

2. Komisi pro kulturu a sport vypracovat návrh na rozdělení dotací žadatelům; 

 

3. tajemníkovi připravit návrh dohody o ukončení výpůjčky sokolovny mezi obcí a T.J. Sokol 

Hrušovany u Brna; 

 

4. tajemníkovi upravit směrnici o sociálním fondu dle požadavků auditu; 

 

5. tajemníkovi objednat pořízení znaleckého posudku na kupní a nájemní cenu obvyklou na 

pozemek 947/2, k. ú. Hrušovany u Brna; 

 

6. II. místostarostovi vyhodnotit nabídky VZMR „Obytné buňky“ (do příštího jednání Rady 

obce). 

 

IV. Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o individuální dotaci Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (zodpovídá starosta). 

 

V. Rada obce rozhoduje: 
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky VZMR – Oprava ulice Palackého pro společnost Dopravní 

stavby Brno, s.r.o., IČO 45474281, Trnkova 2617/150, Brno (zodpovídá starosta); 

 

2. o výběru nejvhodnější nabídky TDI + BOZP Sokec pro spol. Domia s.r.o., IČO 05255686, 

Úzká 100, 691 25 Vranovice (zodpovídá starosta). 

 

VI. Rada obce doporučuje 
 

1. Zastupitelstvu obce projednat zápis Kontrolního výboru č. 2/2019 

 

 

VII. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO 
 

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



 

2. I. a II. místostarostovi prověření konkurence na trhu solárních lamp veřejného osvětlení; 

 

3. II. místostarostovi zahájit jednání ohledně projektu Jižní Morava – známá, neznámá a připravit 

prezentaci obce; 

 

4. tajemníkovi připravit smlouvu o zápůjčce místnosti v obecním domě č. p. 57, a připravit záměr; 

 

5. p. Piliarovi, aby ve spolupráci se správou majetku a I. místostarostou, v dostatečném předstihu, 

nejpozději do března 2020, připravil do Rady obce návrh dalšího postupu, tj. buď nové 

otevřené řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo využití opčního práva a 

pokračování ve smluvním vztahu se stávajícím dodavatelem (za použití jednacího řízení bez 

uveřejnění); 

 

6. I. místostarostovi a správě majetku obce zpracovat výkaz výměr obnovy komunikací a poptat 

rozpočtovou cenu; 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


