
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 15/2019, které se konalo 17. 6. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

1. ověřovatele zápisu – Ing. arch. Dušan Knoflíček; 

 

2. program schůze Rady obce dne 17. 6. 2019; 

 

3. protokol o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky 

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem: „IT a 

audiovizuální technika pro přístavbu Základní školy Hrušovany u Brna“ (zodpovídá starosta); 

 

4. kupní smlouvu mezi Obcí Hrušovany Brna a dodavatelem Agerit s.r.o. na pořízení IT a 

audiovizuální techniky pro přístavbu Základní školy Hrušovany u Brna v ceně 1.393.585 Kč 

vč. DPH a pověřuje starostu obce jejím podpisem (zodpovídá starosta). 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

2. seznam podaných nabídek na VZMR „IT a audiovizuální technika pro přístavbu Základní školy 

Hrušovany u Brna“ 

 

III. Rada obce rozhoduje 
 

1. o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělení veřejné zakázky s názvem „IT a audiovizuální 

technika pro přístavbu Základní školy Hrušovany u Brna“ dodavateli: Agerit s.r.o., se sídlem 

Stará pošta 750, 664 61 Rajhrad, IČ: 26298848, s celkovou nabídkovou cenou bez DPH 

1.151.723 Kč. Celková nabídková cena s DPH 1.393.585 Kč.; 

 

IV. Úkoly vyplývající z minulých jednání RO 
 

1. II. místostarostovi připravit záborový elaborát – komunikace Červené vrchy (jednání s SPÚ); 

 

2. I. a II. místostarostovi prověření konkurence na trhu solárních lamp veřejného osvětlení; 

 

3. II. místostarostovi zahájit jednání ohledně projektu Jižní Morava – známá, neznámá a připravit 

prezentaci obce; 

 

4. tajemníkovi připravit smlouvu o zápůjčce místnosti v obecním domě č. p. 57, a připravit záměr; 

 

5. p. Piliarovi, aby ve spolupráci se správou majetku a I. místostarostou, v dostatečném předstihu, 

nejpozději do března 2020, připravil do Rady obce návrh dalšího postupu, tj. buď nové 

otevřené řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nebo využití opčního práva a 

pokračování ve smluvním vztahu se stávajícím dodavatelem (za použití jednacího řízení bez 

uveřejnění); 

 

6. II. místostarostovi poptat 3 firmy o cenovou nabídku na projekt rekuperace tříd ZŠ – stará 

budova – do 13. 6.; 



 

7. Starostovi – služební cesta starosty do obce Kněžnice. 

 

8. II. místostarostovi předjednat možnost studie MŠ Havlíčkova u spol. caraa.cz 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


