Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 5/2020, které se konalo 9. 3. 2020

I. Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček;

2.

program schůze Rady obce dne 9. 3. 2020;

3.

vymáhání nákladů za škodní událost: rozbití čelního skla nakladače dne 29. 1. 2020 ve výši
výplaty pojistného plnění dle doporučení škodní komise v jejím zápisu č. 1/2020;

4.

žádost o souhlas se stavbou skladu zahradního nářadí na pozemku parc. č. 2119/1 v k. ú.
Hrušovany u Brna;

5.

žádost č. j. HUB-417/2020 o poskytnutí finančního daru;

6.

darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na ve výši 12.475 Kč v souladu se žádostí č. j.
HUB-417/2020;

7.

objednávku projektové dokumentace na „Stavební úpravy bytu Hrušovany u Brna č. p. 56/1“
v ceně 65.000 Kč vč. DPH od Ing. Roberta Lišky, IČO 66548349;

8.

dodatek č. 1-252127275342_0 smlouvy č. 1-3951245328_0 o službách elektronických
komunikací se spol. Vodafone Czech Republic a.s.;

9.

příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP na zakázku
Modernizace bytů I NP č. p. 223 – byt č. 3 a č. 4 se spol. Domia s.r.o. v ceně 87.120 Kč vč.
DPH;

10.

objednávku na strojní čištění komunikací u spol. FALKY, spol. s r.o. v předpokládané ceně do
25.000 Kč vč. DPH;

11.

objednávku celoroční údržby vybraných záhonů u Ing. Martina Dratvy, IČO: 69759944 v ceně
max. 50.000 Kč (neplátce DPH);

12.

objednávku celoroční údržby vybraných záhonů u p. Jitky Sedláčkové, IČO: 01712829 v ceně
max. 40.000 Kč (neplátce DPH);

13.

objednávku deratizace v obci u spol. Deratizace4D v předpokládané ceně 85.000 Kč vč. DPH;

14.

rozpočtové opatření č. 2/2020;

15.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR „Modernizace bytů I NP č. p. 223 –
byt č. 3 a č. 4“;

16.

smlouvu o dílo na VZMR Modernizace bytů I NP č. p. 223 – byt č. 3 a č. 4 se spol. Svoboda a
syn, s.r.o. za cenu 2.669.319,55 Kč vč. DPH;

17.

dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny se společností
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. (odběrné místo dřevníky na Vodárně);

II. Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 4/2020;

2.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;

3.

rozhodnutí MěÚ Židlochovice č. j. OZPSU/22920/2019-6;

4.

komplexní vyjádření Městského úřadu Židlochovice č. j. HUB-412/2020 ve věci doplňku č. 2
Plánu otvírky, přípravy a dobývání od spol. České štěrkopísky, spol. s r.o.;

5.

oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 38550/2020 – Rozšíření těžebny
Moravia Tech;

6.

zprávu z metodické dohlídky Jihomoravského kraje ve věci opatrovnictví obce;

7.

zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2019 pro Ministerstvo financí ČR

III. Rada obce ukládá:
1.

II. místostarostovi účast na veřejném projednání změny č. IV Územního plánu Židlochovic dne
7. 4. v 16 hodin;

2.

II. místostarostovi formulovat vyjádření k záměru „OMS Hrušovany u Brna, sídliště“;

3.

II místostarostovi účast na veřejném projednání změny č. I územního plánu Ledce, které se
uskuteční 20. 4. 2020 v 15 hodin;

4.

II. místostarostovi projednat s předsedkyní spolku Mišlenka záměr na pořízení mobiliáře;

5.

II. místostarostovi zajistit cenovou nabídku na kompletní projektovou dokumentaci sloužící k
získání povolení a legalizaci lávky přes Šatavu

6.

II. místostarostovi připravit odpověď pro společnost Rezidence Červené vrchy s.r.o. ve věci
investičního záměru a plánovací smlouvy

IV. Rada obce rozhodla:
1.

o vyřazení nabídky společnosti HRAZDÍRA s.r.o. z VZMR Modernizace bytů I NP č. p. 223 –
byt č. 3 a č. 4 z důvodu nekompletnosti dodaných povinných podkladů.

2.

o výběru nejvhodnější nabídky VZMR Modernizace bytů I NP č. p. 223 – byt č. 3 a č. 4 pro
společnost Svoboda a syn, s.r.o., IČ 25548531, se sídlem Jahodová 524/62, Brněnské
Ivanovice, 620 00 Brno

V. Rada obce doporučuje:
1.

zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020;

2.

zastupitelstvu obce zvolit p. Martinu Sklenářovou jako přísedící u Okresního soudu Brnovenkov;

Miroslav Rožnovský, starosta obce

