Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 15/2020, které se konalo 20. 7. 2020

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavlu Dratvovou;

2.

program schůze Rady obce dne 20. 7. 2020;

3.

smlouvu o zřízení služebnosti č. 16010-052611 se spol. CETIN a.s. v pozemku 2033/3, k. ú.
Hrušovany u Brna s doplatkem ve výši 2.657 Kč bez DPH (zodpovídá starosta);

4.

prodejní cenu pohlednic obce k příležitosti Roku Adolfa Loose ve výši 10 Kč za kus
(zodpovídá starosta);

5.

čestné prohlášení o zapojení do projektu „Předcházení vzniku odpadu v rámci DSO Region
Židlochovicko – II. etapa“ (zodpovídá starosta);

6.

smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů se společností STAFIKR,
spol. s r.o. v ceně 50 Kč (vč. DPH) za tunu zeminy umisťované na terénní úpravy Kelblova
jáma (zodpovídá starosta);

7.

objednávku na vytvoření TV reportáže určené k propagaci Loosovy vily u společnosti Pohoda
Media Services s. r. o. v ceně 8.468,79 Kč vč. DPH (zodpovídá II. místostarosta);

8.

objednávku opravy veřejného osvětlení na ulici Masarykově ulici v ceně 12.281,50 Kč bez
DPH od spol. EL-INSTA ENERGO s.r.o. (zodpovídá I. místostarosta);

9.

příkazní smlouvu č. 02/2020 PODLIMIT v ceně 39.000 Kč se společností Faros projekt s.r.o.
na zajištění podlimitní veřejné zakázky „Venkovní rolety“ pro stavbu SOKEC (zodpovídá
starosta);

10.

příkazní smlouvu č. 03/2020 PODLIMIT v ceně 39.000 Kč se společností Faros projekt s.r.o.
na zajištění podlimitní veřejné zakázky „Prostorová akustika“ pro stavbu SOKEC (zodpovídá
starosta);

11.

smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí č. 9552190200 se
společností E.ON Energie, a.s. pro odběrné místo Loosova 214.

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 14/2020;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 14/2020 bez námitek;

3.

upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům;

4.

informaci o návštěvě hejtmana Jihomoravského kraje dne 15. 7. 2020;

5.

dopis Ministerstva zemědělství ČR č. j. HUB-1603/2020 ohledně kanalizací;
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Rada obce ukládá:
1.

starostovi odpovědět na stížnost č. j. HUB-1562/2020 (rušení nočního klidu ze Sportbaru);

2.

tajemníkovi prověřit smlouvu o převodu pozemku na bytovou výstavbu parc. č. 1656/107, k. ú.
Hrušovany u Brna;

Rada obce zamítá:
1.

žádost o změnu stanoviska ve věci výstavby sítě elektronických komunikací společnosti
PODA, a.s., č. j. HUB-1625/2020 (zodpovídá starosta).

Rada obce stanovuje:
1.

s účinnosti od 1. 8. 2020 ředitelce Mateřské školy Hrušovany u Brna, okr. Brno-venkov,
příspěvková organizace, Bc. Janě Jančové, plat dle platového výměru, který tvoří přílohu
zápisu (zodpovídá starosta).
Miroslav Rožnovský, starosta obce
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