Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce č. 6/2019, které se konalo 11. 3. 2019

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce dne 11. 3. 2019;

3.

vstup do projektu knihy Jižní Morava – známá, neznámá v ceně 18.029 Kč vč. DPH (prezentace v
knize na dvojstránku) (odpovídá II. místostarosta);

4.

návrh spol. GEFAB CS, spol. s r.o. na přechodné dopravní značení v severní části obce
v souvislosti s revitalizací trati Hrušovany – Židlochovice (odpovídá starosta);

5.

předání finančních darů nově narozeným občánkům obce ve výši 1.500 Kč a knihu v hodnotě 300
Kč na základě darovací smlouvy (odpovídá starosta).

6.

objednávku na nákup 10 ks pivních setů v předpokládané ceně 20.000 Kč vč. DPH (odpovídá I.
místostarosta);

7.

služební cestu dne 19. 3. 2019 do Prahy pro 2 osoby (odpovídá starosta);

8.

objednávku celoroční údržby vybraných záhonů pro Ing. Martina Dratvu, IČO 69759944
s maximální konečnou cenou do 50.000 Kč vč. DPH (odpovídá I. místostarosta);

9.

objednávku celoroční údržby vybraných záhonů pro Jitku Sedláčkovou, IČO 01712829
s maximální konečnou cenou do 40.000 Kč vč. DPH (odpovídá I. místostarosta);

10.

žádost ředitelky o uzavření Mateřské školy v termínu 1. 7. – 4. 7. a 12. 8. – 30. 8. 2019 (odpovídá
I. místostarosta);

11.

příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na projekt
„Modernizace bytů I. NP č. p. 231 – byt č. 1 a č. 2 Hrušovany u Brna“ se společností Domia s.r.o.
v ceně 87.120 Kč vč. DPH (odpovídá starosta);

12.

smlouvu o nájmu bytu č. 3 v č. p. 698 na dobu 2 let (odpovídá tajemník);

13.

smlouvu o nájmu bytu č. 1 v č. p. 698 na dobu 2 let (odpovídá tajemník);

14.

smlouvu o nájmu bytu č. 4 v č. p. 231 na dobu 2 let (odpovídá tajemník);

15.

darovací smlouvu na finanční dar pro spol. Sázíme stromy, z. ú. ve výši 10.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy (odpovídá starosta);

16.

rozpočtové opatření č. 2/2019 (odpovídá starosta).

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

informaci o ověření zápisu č. 5/2019 bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících
ze schůzí Rady obce;

2.

upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům;

3.

výsledek vnitřní kontroly dodržování směrnice VZMR – bez nedostatků;

4.

kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí dle materiálu Komise pro kulturu a sport;

5.

nabídku firmy ENSTORE spol. s r.o. na solární lampy veřejného osvětlení k cyklostezce a
k vjezdu do obce;

6.

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 33350/2019 ve věci podjatosti MěÚ
Židlochovice;

7.

informaci o stavebním povolení „Půdní vestavba a výtah, Villa Martha“;

8.

tajemníkovi a I. místostarostovi zajistit součinnost s Krajským úřadem Jihomoravského kraje ve
věci řádu veřejného pohřebiště;

9.

nabídku JAS AIR CZ na pořízení leteckých snímků;

10.

informaci o přerušení dodávky elektrické energie;

11.

zápis č. 3/2019 Komise sociální a bytové, vč. doporučení Radě obce

III. Rada obce ukládá:
1.

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

2.

tajemníkovi zajistit zveřejnění informace o přerušení dodávky elektrické energie;

3.

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

IV. Rada obce doporučuje:
1.

nominaci obce Sokolnice a souhlasí s touto nominací do Rady Svazu měst a obcí ČR, jehož je
obec Hrušovany u Brna členem (odpovídá starosta).

2.

Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019

3.

Zastupitelstvu obce schválit inventarizaci majetku k 31. 12. 2018;

V. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO
1.

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

2.

Komisi životního prostředí připravit plán výsadeb v prostoru za sádkami u Šejby (do konce
března);

3.

II. místostarostovi připravit text návrhu usnesení na jednání Zastupitelstva obce ohledně nového
územního plánu obce.
Miroslav Rožnovský, starosta obce

