Rekapitulace přijatých usnesení

z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 13/2021, které se konalo 17. 5. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček;

2.

program schůze Rady obce dne 17. 5. 2021;

3.

objednávku stolních kalendářů na rok 2022 u firmy Tiskárna Brázda, s.r.o., v ceně 42 Kč za kus
bez DPH (zodpovídá starosta);

4.

účetní závěrku Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna za rok 2020 (zodpovídá
tajemník);

5.

rozdělení hospodářského výsledku Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna za rok
2020 ve výši 17 438,26 Kč převodem do rezervního fondu dle písemného návrhu (zodpovídá
tajemník);

6.

odpisový plán Základní školy T. G. Masaryka Hrušovany u Brna na rok 2021 dle písemného
návrhu (zodpovídá tajemník);

7.

účetní závěrku Mateřské školy Hrušovany u Brna za rok 2020 (zodpovídá tajemník);

8.

rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Hrušovany u Brna za rok 2020 ve výši
23 350,60 Kč převodem do rezervního fondu dle písemného návrhu (zodpovídá tajemník);

9.

odpisový plán Mateřské školy Hrušovany u Brna na rok 2021 dle písemného návrhu
(zodpovídá tajemník);

10.

přiznání odměny ředitelky ZŠ Hrušovany u Brna za II. pololetí 2020/2021 dle předloženého
návrhu (zodpovídá tajemník);

11.

přiznání odměny ředitelky MŠ Hrušovany u Brna za II. pololetí 2020/2021 dle předloženého
návrhu (zodpovídá tajemník);

12.

smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001825594 se
společností EG.D, a.s., pro objekt nové rybářské chaty (zodpovídá starosta);

13.

příkazní smlouvu na technický dozor investora a koordinátora BOZP stavby „Úpravy ulice
Masarykova“ se společností Domia s.r.o. za cenu 68 970 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);

14.

objednávku sečení trávy v zahradě Loosovy vily u p. Martina Šobera, IČO: 66551633, v ceně
7 000 Kč (neplátce DPH) (zodpovídá I. místostarosta);

15.

objednávku opravy povrchů komunikací a havarijního stavu kanalizační vpusti u p. Bohumila
Tomana, IČO: 13373081, v ceně 242 605 Kč vč. DPH (zodpovídá I. místostarosta);

16.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR Hrušovany u Brna – úpravy ulice
Masarykova (zodpovídá starosta);

17.

smlouvu o dílo „Hrušovany u Brna – úpravy ulice Masarykova“ s firmou STRABAG a.s.
v ceně 4 033 347,66 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);
1

18.

smlouvu o nájmu bytu č. 3/57 na dobu určitou 2 let do 31. 5. 2023 s p.
za měsíční nájemné 5 345 Kč, vč. inflační doložky (zodpovídá tajemník);

19.

objednávku rozboru vody vodárenských rybníků u Povodí Moravy, s.p., v ceně 2 720 Kč bez
DPH (zodpovídá starosta);

20.

objednávku rozboru vody vodárenských rybníků u Mendelovy univerzity (zodpovídá starosta);

21.

podání žádosti o zapsání zahrady Loosovy vily na seznam kulturních památek (zodpovídá II.
místostarosta);

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 12/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 12/2021;

3.

informaci o schválení žádosti obce o dotaci od Jihomoravského kraje na pořízení
elektrocentrály pro JSDH ve výši 50 000 Kč;

4.

návrh aktualizace směrnice 01/2021 – pronajímání bytů v majetku obce, vč. pronájmu
sociálních bytů Hrušovany u Brna;

5.

zprávu Kontrolního výboru č. 3/2021 ze dne 13. 5. 2021;

6.

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušovany u Brna za rok 2020;

7.

výzvu MěÚ Židlochovice, č. j. OZPSU/12292/2018-36, vyjádření k podanému odvolání ve věci
rozšíření distribuční sítě elektrické energie v lokalitě Podsedky;

8.

rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 64891/2021 o povolení zvláštního
užívání silnice pro sportovně charitativní akci „Na kole dětem“;

9.

oznámení MěÚ Židlochovice o konání veřejného projednání ve věci řízení o územním plánu
obce Unkovice dne 21. 6. 2021;

10.

dopis EG.D, a.s., č. j. HUB-1172/2021, o změnách v legislativě o oceňování majetku a o
kompenzacích za věcná břemena;

11.

zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly MŠ a ZŠ ze dne 23. 4. 2021;

12.

svolání zasedání Zastupitelstva obce na 31. 5. 2021.

Rada obce ukládá:
1.

tajemníkovi připravit darovací smlouvu pro neziskovou organizaci NA KOLE DĚTEM nadační fond Josefa Zimovčáka;

2.

I. místostarostovi projednat termín a průběh akce „Na kole dětem“ v Hrušovanech u Brna;
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3.

II. místostarostovi seznámit se s návrhem územního plánu obce Unkovic a prověřit, zda
nedochází ke konfliktu s územním plánem obce Hrušovany u Brna;

4.

tajemníkovi nastudovat změnu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a změnu
vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení uvedeného zákona;

5.

II. místostarostovi připravit podklady k dalšího postupu spolupráce s Ralfem Bockem do
příštího jednání Rady obce;

6.

II. místostarostovi připravit návrh dodatku smlouvy na stavebně-historický průzkum s p.
Borským, aby byl zahrnut i průzkum zahrady;

7.

II. místostarostovi zajistit cenovou nabídku na web Loosovy vily do příští rady.

Rada obce rozhodla:
1.

o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na úpravy ulice Masarykova
podané firmou STRABAG a.s. (zodpovídá starosta).

Rada obce revokuje:
1.

usnesení Rady obce č. 28/12/2021 ze dne 3. 5. 2021, kterým doporučovala Zastupitelstvu obce
projednat závazné stanovisko spolufinancování staveb technické infrastruktury pro DSO
Vodovody a kanalizace Židlochovicko.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce projednat zprávu Kontrolního výboru č. 3/2021 ze dne 13. 5. 2021;

2.

Zastupitelstvu obce schválit zprávu o provedení veřejnosprávní kontroly MŠ a ZŠ ze dne 23. 4.
2021;

3.

Zastupitelstvu obce projednat návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu obce
Hrušovany u Brna na rok 2021;

4.

schválit navržený program zasedání zastupitelstva obce dne 31. 5. 2021.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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