Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 16/2021, které se konalo 14. 6. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar;

2.

program schůze Rady obce dne 14. 6. 2021;

3.

rozpočtové opatření č. 6/2021;

4.

odpis a vyřazení majetku obce č. 1-SMO-R-2021 v celkové hodnotě 14 131,06 Kč;

5.

objednávku opravy dlažby balkonu na fotbalovém stadionu u spol. STAVEBIK s.r.o. v ceně
148 618 Kč (vč. DPH) dle cenové nabídky ze dne 24. 5. 2021;

6.

podání žádosti Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje o připojení elektrické
požární signalizace objektu Sokec na pult centrální ochrany;

7.

smlouvu o provádění záručního, pozáručního a mimozáručního servisu elektrického požárního
systému objektu Sokec č. 2021/001 se spol. Klamnet, s.r.o., v ceně 22 040,15 Kč (vč. DPH)
ročně a 1 815 Kč měsíčně;

8.

smlouvu o napojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany provozovaný
společností PATROL group s.r.o. na krajském operačním informačním středisku Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje v ceně 2 388 Kč bez DPH;

9.

smlouvu o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí
zařízení dálkového přenosu (č. 62-3-2021) s ČR – Hasičským záchranným sborem
Jihomoravského kraje v ceně 21 591 Kč jednorázově a 3 135 Kč měsíčně;

10.

smlouvu o dílo na zajištění dálkového přenosu na pult PCO/HZS – hlásič, včetně vypracované
dokumentace zdolávání požáru a prvotní informace pro zásah se spol. PATROL group s.r.o.
v ceně 118 233 Kč bez DPH;

11.

dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí se spol. CETIN a.s.;

12.

smlouvu o dílo „Úprava křižovatky Komenského – Hybešova“ se spol. STRABAG a.s. v ceně
430 437,34 Kč vč. DPH. Podmínkou uzavření smlouvy je získání souhlasu stavebního úřadu
s provedením ohlášené stavby;

13.

objednávku kuchyňky v budově obecního úřadu v ceně 49 410 Kč bez DPH u spol.
Dřevomonta, s.r.o.

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 15/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 15/2021;
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3.

osvědčení o úspoře emisí za rok 2020 od spol. EKO-KOM, a.s.;

4.

rozhodnutí Obvodního báňského úřadu SBS 02649/2021/OBÚ-01/4, kterým se ruší vrcholy
dobývacího prostoru Hrušovany u Brna II, ev. č. 7 1162;

5.

postoupení sousedského sporu na Přestupkovou komisi na MěÚ Židlochovice.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce schválit návrh na odpis a vyřazení majetku č. 1-SMO-Z-2021 v celkové
hodnotě 29 314 Kč;

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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