Rekapitulace přijatých usnesení
z jednání Rady obce Hrušovany u Brna č. 9/2021, které se konalo 22. 3. 2021

Rada obce schvaluje:
1.

ověřovatele zápisu – Ing. Pavla Dratvová;

2.

program schůze Rady obce dne 22. 3. 2021;

3.

dočasné uzavření pokladny obecního úřadu z technických důvodů (zodpovídá tajemník);

4.

darovací smlouvu na částku 6 000 Kč pro sociální družstvo Diakonie Broumov (zodpovídá I.
místostarosta);

5.

darovací smlouvu na částku 10 000 Kč pro organizaci Sázíme stromy, z. ú. (zodpovídá I.
místostarosta);

6.

smlouvu o dotačním managementu se společností ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o., na
zajištění monitorovacích zpráv projektu sociálního bydlení za cenu 5 000 Kč bez DPH za jednu
monitorovací zprávu (zodpovídá starosta);

7.

darovací smlouvu na přijetí daru: počítačky bankovek v hodnotě 13 850 Kč od spol. Česká
spořitelna, a.s. (zodpovídá I. místostarosta);

8.

podání žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemku p. č. 806, k. ú. Hrušovany u Brna
(zodpovídá tajemník);

9.

záměr prodeje pozemků 692/77 a 692/78, k. ú. Hrušovany u Brna, o výměře 39 m² (zodpovídá
tajemník);

10.

podání žádosti o vydání rozhodnutí o dělení pozemku 692/3, k. ú. Hrušovany u Brna
(zodpovídá tajemník);

11.

výsadbu 15 ks stromů za sportovní halu ve spolupráci s organizací Sázíme stromy, z. ú.
(zodpovídá I. místostarosta);

12.

protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR Přístavba kolumbária (zodpovídá
starosta);

13.

smlouvu o dílo „Přístavba kolumbária“ s firmou STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365,
Nosislav, IČO: 06493840 v ceně 1 200 579,40 Kč vč. DPH (zodpovídá starosta);

14.

rozpočtové opatření č. 2/2021 (zodpovídá starosta);

15.

vyhlášení poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Ozelenění dětského hřiště
v lokalitě Pod Střediskem“ (zodpovídá I. místostarosta).

Rada obce bere na vědomí:
1.

zprávu o plnění úkolů a usnesení vyplývajících ze schůze Rady obce č. 8/2021;
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2.

ověření zápisu z jednání Rady obce č. 8/2021;

3.

dopis hejtmana Jihomoravského kraje č. j. JMK 44 242/2021 o stavu očkování proti covid-19
v kraji;

4.

výzvu k zastavení vymáhání úhrady poplatků za provoz systému shromažďování odpadů po
nezletilých č. j. HUB-603/2021;

5.

analýzu obecní policie o bezpečnostní situaci obce 2020;

6.

rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. MD-5456/2021-930/11 o stanovení objížďky přes
obchvat Hrušovan v souvislosti s rekonstrukcí dálnice D2;

7.

stanovisko Městského úřadu Židlochovice, č. j. MZI-OD/5133/2021-2, k územnímu souhlasu
stavby, pro stavební povolení stavby „Hrušovany u Brna, rozš. k NN, Tymet“;

8.

rozhodnutí JMK 42635/2021 o nařízení vykonávání péče o děti ve věku 2-10 let;

9.

oznámení Městského úřadu Židlochovice č. j. MZi-OZPSU/3540/2021-2 o zahájení řízení o
prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Půdní vestavba a výtah, Villa Martha č. p.
173 Hrušovany u Brna“;

10.

oznámení termínu místního šetření ohledně pochybností o vodním toku na pozemcích obce dne
9. 4. 2021, č. j. HUB-554/2021;

11.

oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje č. j. JMK 40407/2021 o zahájení správního
řízení ke zvláštnímu užívání komunikací na území Jihomoravského kraje v souvislosti s akcí
„Na kole dětem“.

Rada obce ukládá:
1.

I. místostarostovi projednat s vlastníkem pozemku 806, k. ú. Hrušovany u Brna, kupní smlouvu
na část pozemku 806/4 a souhlas s žádostí o dělení pozemku;

2.

II. místostarostovi napsat vyjádření k žádostem společnosti TYMET real estate s.r.o., č. j.
HUB-659/2021, HUB-660/2021, HUB-661/2021, HUB-662/2021.

Rada obce rozhodla:
1.

o výběru nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na přístavbu kolumbária
podané firmou STAMA GROUP s.r.o., Masarykova 365, Nosislav, IČO: 06493840
(zodpovídá starosta).

Rada obce doporučuje:
1.

Zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na výkup pozemku p. č. 806/4, k. ú. Hrušovany u
Brna;
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2.

Zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 692/77 a 692/78, k. ú.
Hrušovany u Brna;

3.

Zastupitelstvu obce vzít na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021;

4.

Zastupitelstvu obce schválit aktualizaci členského příspěvku dobrovolného svazku obcí Region
Židlochovicko.

Miroslav Rožnovský, starosta obce
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