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Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 18/2020, které se konalo 7. 9. 2020 

 

 

Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová; 

2. program schůze Rady obce dne 7. 9. 2020;  

3. objednávku přenosného dopravního značení u společnosti ARAPLAST spol. s r.o. v ceně 

28.980 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta); 

4. smlouvu č. 05/434320 se spol. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. na dodávku 

pitné vody a odvádění odpadních vod pro objekt Loosova 214 (zodpovídá tajemník); 

5. smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330063122/002 se společností E.ON 

Distribuce, a.s. na pozemcích obce 150/5, 149/1, 596 v k. ú. Hrušovany u Brna s doplatkem 

6.700 Kč bez DPH (zodpovídá tajemník); 

6. protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek „VZMR – Rybářská chata“ (zodpovídá 

starosta); 

7. smlouvu na výstavbu rybářské chaty s firmou Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, Brno, 

IČO: 25548531 v ceně 5.086.306 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta); 

8. nejvhodnější nabídku na výkon technický dozor investora a koordinátora BOZP pro stavbu 

rybářské chaty od společnosti Domia art s.r.o., Úzká 100, Vranovice, IČO 25506684 v ceně 

143.000 bez DPH (zodpovídá starosta); 

9. rozpočtové opatření č. 7/2020 (zodpovídá starosta); 

10. objednávku tlumočnických služeb od Ing. Jitky Dostalové, Jahodová 58, Brno IČO: 65284429 

na den 29. 9. (zodpovídá tajemník); 

 

Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 17/2020; 

2. ověření zápisu z jednání Rady obce č. 17/2020 bez námitek; 

3. upozornění na povinnost nahlásit případný střetu zájmů k projednávaným bodům; 

4. informaci ředitelky MŠ o jmenování zástupkyně ředitelky a rozvrhu pracovních hodin 

zaměstnanců MŠ; 

5. informaci o dotazníku MMR ČR ohledně problematiky bydlení; 

6. rezignaci místopředsedy Klubu rybářů na svoji funkci; 

7. oznámení o odstranění dřevin od firmy Senergos, a.s.; 
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8. pozvánku Města Židlochovice na otevření centra denního stacionáře 8. 9. v 11 hodin; 

9. podnět NPÚ č. j. NPU-371/66571/2020 k opravě havarijního stavu střešního pláště; 

10. vyjádření ZD Hrušovany u Brna ke krajinným úpravám v trati Líchy ze dne 2. 9. 2020. 

 

Rada obce ukládá: 
 

1. tajemníkovi objednání znaleckého posudku na pozemky oddělené od parc. 1656/107, k. ú. 

Hrušovany u Brna; 

2. II. místostarostovi připravit zadávací dokumentaci pro stavebně-historický průzkum Loosovy 

vily (termín do konce října); 

3. starostovi vyžádat si návrh příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora a 

koordinátora BOZP pro stavbu rybářské chaty se společnosti Domia art s.r.o., Úzká 100, 

Vranovice, IČO 25506684 v ceně 143.000 bez DPH; 

4. starostovi vyžádat si cenovou nabídku na zajištění autorského dozoru pro stavbu rybářské 

chaty. 

 

Rada obce rozhodla: 
 

1. o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na výstavu rybářské chaty 

podané firmou Svoboda a syn, s.r.o., Jahodová 524/62, Brno, IČO: 25548531. 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


