
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 17/2019, které se konalo 8. 7. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Marie Rožnovská; 

 

2. program schůze Rady obce dne 8. 7. 2019; 

 

3. odměnu pro odstupujícího místopředsedu Klubu rybářů ve výši 2.000 Kč (zodpovídá starosta); 

 

4. ukončení dohody o provedení práce s odstupujícím místopředsedou Klubu rybářů k 31. 7. 2019 

(zodpovídá starosta); 

 

5. rozpočtové opatření č. 7/2019 (zodpovídá tajemník); 

 

6. vyloučení II. místostarosty z hlasování o dodatku č. 1 k SOD – Rybářská chata, projektová 

dokumentace z důvodu střetu zájmů; 

 

7. dodatek č. 1 k SOD – Rybářská chata, projektová dokumentace, který navyšuje cenu na 

230.000 Kč bez DPH (zodpovídá starosta); 

 

8. darovací smlouvu pro FK 1932 Hrušovany u Brna ve výši 10.000 Kč (zodpovídá tajemník); 

 

9. darovací smlouvu pro Sbor Jednoty bratrské v Ivančicích ve výši 10.000 Kč (zodpovídá 

tajemník); 

 

10. vyřazení majetku MŠ dle návrhu č. 1-MŠ-R-2019 v celkové hodnotě 751,50 Kč (zodpovídá I. 

místostarosta); 

 

11. vyřazení majetku MŠ dle návrhu č. 2-MŠ-R-2019 v celkové hodnotě 25.125,98 Kč (zodpovídá 

I. místostarosta); 

 

12. objednávku právních služeb – revize „směrnice finanční spoluúčasti investora na rozvoji obce“ 

u spol. KVB advokátní kancelář, s.r.o. v předpokládané ceně 25.000 Kč bez DPH (zodpovídá 

starosta); 

 

13. smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9551911543 se společností E.ON 

Energie. 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůzí Rady obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. souhlas MěÚ Židlochovice s odstraněním stavby rybářské chaty; 

 

4. rezignaci místopředsedy Klubu rybářů; 

 



5. střet zájmu II. místostarosty ve věci rozhodování o dodatku č. 1 k SOD – Rybářská chata, 

projektová dokumentace; 

 

III. Rada obce doporučuje 
 

1. ZO schválit vyřazení majetku MŠ dle návrhu ředitelky MŠ v hodnotě 44.164 Kč (elektrická 

pánev); 

 

2. ZO schválit vyřazení majetku MŠ dle návrhu ředitelky MŠ č. 1-MŠ-Z-2019 v celkové hodnotě 

26.383,26 Kč; 

 

3. ZO schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 16010-052611 se spol. Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s.; 

 

4. ZO schválit financování sociálních služeb ORP/JMK na rok 2020; 

 

5. ZO schválit kupní smlouvu a pozemky 244/116 a 307/16 k. ú. Hrušovany u Brna v ceně 25.120 

Kč dle znaleckého posudku; 

 

IV. 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. 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); 

 

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

budova – do 13. 6.; 

 

6. Starostovi – služební cesta starosty do obce Kněžnice; 

 

7. II. místostarostovi předjednat možnost studie MŠ Havlíčkova u spol. caraa.cz. 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


