Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 29/2019, které se konalo 2. 12. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 2. 12. 2019;

3.

plnou moc pro Ing. Františka Piliara pro zastupování obce ve věci prodloužení souhlasu
k provozování sběrného dvora odpadů;

4.

čestné prohlášení o zapojení do projektu „Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO
Židlochovicko – III. etapa“;

5.

výběrové řízení na pozici strážníka obecní policie;

6.

přijetí sponzorského daru pro ZŠ Hrušovany u Brna č. j. HUB-2398/2019 od od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 3.135 Kč;

7.

přijetí sponzorského daru pro ZŠ Hrušovany u Brna HUB-2456/2019 od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s. ve výši 3.335 Kč

8.

návrh rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ T.G.M. Hrušovany u Brna na rok 2020 dle
podkladu ředitelky ZŠ;

9.

návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ Hrušovany u Brna 2021 – 2022 dle podkladu
ředitelky ZŠ;

10.

návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Hrušovany u Brna na rok 2020 dle podkladu
ředitelky MŠ;

11.

návrh střednědobého výhledu rozpočtu MŠ Hrušovany u Brna 2021 - 2022 dle materiálu
ředitelky MŠ;

12.

konání veřejné sbírky obce pro Villu Martha – Vánoční jarmark;

13.

žádost společnosti FCC Česká republika, s.r.o. o změnu termínu svozu z 1. 1. 2020 na 4. 1.
2020;

14.

odpis a vyřazení majetku ZŠ Hrušovany u Brna dle návrhu č. SU 028 AU 01 a SU 902 v
celkové hodnotě 61.327,30 Kč;

15.

žádost o odměnu ředitelky ZŠ za pracovní výsledky v 1. pololetí školního roku 2019/2020;

16.

objednávku přeložky kabelového vedení kamerového systému u spol. PERFECTED s.r.o.
v ceně 76.849 Kč, vč. DPH;

17.

objednávku náhradního dílu na historické hasičské vozidlo u spol. BONDY, s.r.o. v ceně
32.924 Kč vč. DPH;

18.

objednávku na opravu obecních laviček v ceně 39.567 Kč vč. DPH u Milana Blahofského;

19.

objednávku umístění sloupu a světel veřejného osvětlení v ceně 47.577,20 Kč vč. DPH u
společnosti LUMIDÉE s.r.o.;

20.

objednávku recyklace odpadů od spol. DALU recovery s.r.o. v ceně 102,90 Kč za tunu odpadu
a přepravu stroje v ceně 9.680 Kč vč. DPH v termínu leden – únor 2020;

21.

smlouvu o dílo na zpracování změny č. 1 a č. 2 Územního plánu obce u spol. ARCHTEAM
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o. v ceně 102.850 Kč vč. DPH;

22.

smlouvu o dílo na servis zdvihacího zařízení – plošiny č. 19-281 v ceně 2.837 Kč bez DPH za
čtvrtletí;

23.

smlouvu o nájmu bytu (sociální bydlení) na byt č. 1 na č. p. 669;

24.

smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 9001646198 se společností E.ON Distribuce, a. s.;

25.

smlouvu č. 201913737 o sdružených dodávkách plynu od dodavatele Pražská plynárenská, a.s.;

26.

plnou moc č. 201913737 pro spol. Pražská plynárenská, a.s. k právním úkonům v souvislosti se
změnou dodavatele zemního plynu;

27.

záměr pronájmu části pozemku p. č. 825/1 k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 60 m².

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze rady obce č. 28/2019;

2.

upozornění na povinnost nahlásit případný střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

rozhodnutí MěÚ Židlochovice č. j. OD/15094/2019-6 – SO (schválení stavebního záměru
obecního parkoviště na ul. Masarykova);

4.

usnesení MěÚ Židlochovice č. j. OZPSU/9542/2019-5 (přerušení řízení ve věci kopané
studny);

5.

nařízení starosty č. 2/2019 – Nákup a vyřazování majetku;

6.

výzvu starosty o přípravě rozpočtu na rok 2020;

7.

informaci o plánovaném pravidelném vojenském cvičení a o službě v operačním nasazení
(strážník obecní policie);

8.

rozhodnutí č. j. OZPSU/15813/2019-4 (územní rozhodnutí – rozšíření stávající distribuční
soustavy NN – garáže u hřbitova);

9.

analýzu o celoplošné deratizaci obce v roce 2019;

10.

zprávu spol. KORDIS JMK, a.s. o dopravní obslužnosti obce a spojení s městem Hustopeče ve
vztahu ke změnám po spuštění trati do Židlochovic;

11.

zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 – bez zjištěných nedostatků;

12.

děkovný dopis předsedovi FK 1932 Hrušovany u Brna;

13.

vyhlášení ředitelského volna v ZŠ Hrušovany u Brna dne 3. 12. 2019.

III. Rada obce ukládá:
1.

správě majetku obce zvýšit četnost deratizace na 3x ročně (zodpovídá I. místostarosta);

2.

tajemníkovi odpovědět na žádosti č. j. HUB-2327/2019 a č. j. 2315/2019 – využití pozemků.

IV. Rada obce doporučuje:
1.

ZO schválit program zasedání ZO č. 9/2019, dne 16. 12. 2019 dle předloženého návrhu;

2.

ZO vzít na vědomí zprávu o plnění plánu kontrol 2019;

3.

ZO vzít na vědomí zprávu o výsledku hospodaření 01/2019 – 09/2019;

4.

ZO schválit harmonogram zasedání rady a zastupitelstva obce v roce 2020;

5.

ZO schválit výzvu k podávání žádostí o dotace obce v roce 2020;

6.

ZO schválit rozpočtové provizorium na rok 2020;

7.

ZO schválit zprávu o plnění plánu investic v roce 2019;

8.

ZO doporučit odkup části pozemku p. č. 765/1, k. ú. Hrušovany u Brna na projednání na
zasedání ZO č. 1/2020;

9.

ZO zamítnout nabídky odkupu pozemků p. č. 1899/4 a 1900/14 od spol. FARMING, s.r.o.;

10.

ZO zamítnout nabídky odkupu pozemků p. č. 1743/35, 1744/9, 1769/9, 1770/25 a 1983/162, k.
ú. Hrušovany u Brna;

11.

ZO schválit OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů;

12.

ZO schválit OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;

13.

ZO schválit OZV č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů;

14.

ZO schválit OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;

15.

ZO schválit prováděcí dokument OZV 4/2019 s vymezením vyhrazených trvalých parkovacích
míst;

16.

ZO schválit zrušení OZV č. 6/2010 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraných míst a částí měst.

Miroslav Rožnovský, starosta obce

