Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 6/2021, které se konalo 22. 2. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 22. 2. 2021;

3.

rozpočtové opatření č. 1/2021;

4.

výzvu k podání nabídek VZMR „Přístavba kolumbária“ s termínem pro podávání do 19.
března;

5.

smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č. 9552301058 se společností E.ON Energie,
a.s., pro obecní byt na Vodní 231;

6.

smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny č. 9552301013 se společností E.ON
Energie, a.s., pro obecní byt na Vodní 231;

7.

nákup 5 výtisků knihy „Evropan Adolf Loos - Nejen brněnské stopy“ v celkové předpokládané
ceně 6 400 Kč.

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 4/2021 a č. 5/2021;

2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 4/2021 a č. 5/2021 bez námitek;

3.

metodické sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje k projednání přestupků proti majetku
v návaznosti na novelizaci § 138 trestního zákoníku (hranice škod a hodnoty věci), č. j. JMK
19563/2021;

4.

rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 3-10 let,
č. j. JMK 23612/2021;

5.

informaci o stanovení objížďky dálnice kvůli uzavřenému exitu D2 v Hustopečích přes obchvat
naší obce;

6.

informaci o plánované schůzce mezi zástupci obce a generálního dodavatele stavby „SOKEC
Společensko kulturní centrum“, spol. Navláčil stavební firma, s.r.o., na 2. 3. 2021 v 8:00 na
OÚ;

7.

právní stanovisko spol. KVB advokátní kancelář s.r.o. ve věci prominutí poplatkové povinnosti
dlužníkům a možného zastavení exekucí na vymáhání nedoplatku na místním poplatku za
komunální odpad (tzv. dětské exekuce);

8.

audit plnění smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené mezi
společností EKO-KOM, a.s., a obcí Hrušovany u Brna. Dle protokolu bez zjištěných
nedostatků;
1

9.

termín přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 pracovníky Krajského úřadu
Jihomoravského kraje ve dnech 22. – 23. 3. 2021.

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.

Rada obce ukládá:
1.

I. místostarostovi zajistit prověření stavu a případné opatření u jasanu u cyklostezky.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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