
Rekapitulace přijatých usnesení 
č. 4/2018 

z jednání rady obce, které se konalo 26. 2. 2018 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Vladimír Lazar; 

 

2. program schůze rady obce dne 26. 2. 2018; 

 

3. použití vozidla VW Transporter pro účely plnění plánu výcviku SDH; 

 

4. výzvu k podání nabídky VZMR – Oprava ulice Komenského (odpovídá starosta); 

 

5. výzvu k podání nabídky VZMR – Modernizace bytů I. NP č. p. 223 – byt č. 3 a č. 4 

Hrušovany u Brna (odpovídá starosta); 

 

6. objednávku na pořízení DSP Stávání (odpovídá I. místostarosta); 

 

7. objednávku akreditovaného měření kvality vzduchu v ZŠ (odpovídá I. místostarosta); 

 

8. objednávku pasportu dopravního značení a místních komunikací (odpovídá I. 

místostarosta); 

 

9. objednávku analýzy parkování v obci (odpovídá I. místostarosta); 

 

10. text zadávací dokumentace VZMR – Pořízení nového dopravního automobilu pro 

JSDH; 

 

11. doplňujícího člena hodnotící komise – VZMR – Pořízení nového DA pro JSDH; 

 

12. navýšení nenárokových složek platu ředitelky MŠ dle předloženého plánu (odpovídá 

starosta); 

 

13. navýšení nenárokových složek platu ředitelky ZŠ dle předloženého plánu (odpovídá 

starosta); 

 

14. smlouvu o kontrolní činnosti ZŠ a MŠ (odpovídá starosta); 

 

15. žádost nájemce NP č. p. 195 o instalaci vzduchotechniky (odpovídá I. a II. 

místostarosta); 

 

16. jmenování žadatelky na pozici asistentky kronikářky (odpovídá tajemník); 

 

17. darovací smlouvu na babybox v Blansku (odpovídá tajemník); 

 

18. rozpočtové opatření č. 1/2018. 

 



19. smlouvu o spolupráci na zajištění provozu sběrného dvora odpadů (Stafikr, spol. s r. o.) 

(odpovídá starosta) 

 

 

II. Rada obce doporučuje: 
 

1. zastupitelstvu obce schválit individuální investiční dotaci pro MS Lípa; 

 

2. zastupitelstvu obce schválit individuální neinvestiční dotaci pro MS Lípa; 

 

3. zastupitelstvu obce schválit smlouvu o zřízení VB č. HO-014330047698/002; 

 

4. zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu podílu ½ pozemku p. č. 1255/10 (001/2018); 

 

5. zastupitelstvu obce schválit kupní smlouvu podílu ½ pozemku p. č. 1255/10 (002/2018); 

 

6. zastupitelstvu obce schválit zřízení práva stavby REKO VTL RS č. stavby 7700070658; 

 

7. zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene REKO VTL 

RS č. stavby 7700070658; 

 

8. zastupitelstvu obce schválit smlouvu o smlouvě budoucí kupní VTL RS č. stavby 

7700070658. 

 

 

III. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. zprávu o plnění úkolů, usnesení vyplývajících ze schůzí rady obce a zastupitelstva obce;  

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. informaci o vydaném kolaudačním souhlasu s přeložkou VN TYMET; 

 

4. oznámení o geologickém průzkumu ŽST Hrušovany u Brna; 

 

5. oznámení o prodloužení platnosti stanoveného průzkumného území; 

 

6. plán výcviku SDH pro rok 2018; 

 

7. vyhlášení opatření obecné povahy – místo k přecházení; 

 

8. plán práce KPOZ na rok 2018; 

 

9. oznámení o zahájení ÚŘ – Sokec SKC; 

 

10. nabídky na poskytování služeb pověřence GDPR; 

 

11. žádost ředitelky Oblastní charity Rajhrad. 

 

 



IV. Rada obce ukládá 
 

1. tajemníkovi provedení kontroly profilu zadavatele obce Hrušovany u Brna; 

 

2. tajemníkovi připravit dohodu o provedení práce pro asistentku kronikářky; 

 

3. tajemníkovi připravit darovací smlouvu pro Oblastní charitu Rajhrad dle schváleného 

rozpočtu; 

 

4. starostovi vyžádat doplňující informace k dotacím pro MS Lípa; 

 

5. II. místostarostovi připravit vyjádření ke stavební dokumentaci REKO VTL RS Vodní. 

 

 

 

 

 

V. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO 
 

1. místostarostovi zahájit jednání ve věci projektu na úpravu parkoviště naproti Obecnímu 

domu; 

 

2. místostarostovi a tajemníkovi – připravit podklady pro možnost využití vody v krajině – 

lokalita Sídliště; 

 

3. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání 

s SPÚ); 

 

 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


