
Rekapitulace přijatých usnesení 
z jednání Rady obce č. 8/2019, které se konalo 25. 3. 2019 

 

I. Rada obce schvaluje: 
 

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

 

2. program schůze Rady obce dne 25. 3. 2019; 

 

3. Statut Redakční rady vysílání Regionálního zpravodajství v RKT Židlochovice, Vojkovice, 

Hrušovany u Brna 2018-2022 (zodpovídá tajemník); 

 

4. objednávku licence Codexis Green na období 2019-2023 od společnosti ATLAS consulting spol. s 

r.o. za cenu 40.656 Kč vč. DPH (zodpovídá tajemník); 

 

5. žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace nebo veřejného prostranství související 

s umístěním kabelového vedení VN pro společnost EL-INSTA (zodpovídá tajemník); 

 

6. dohodu o provedení práce č. 1/2019 (zodpovídá I. místostarosta); 

 

7. vymáhání nákladů za škodní událost, při níž byl poškozen odpadkový koš na ul. Sušilově, a to ve 

výši 1.227 Kč dle zápisu škodní komise č. 2/2019 ze dne 20. 3. 2019 (zodpovídá I. místostarosta); 

 

8. smlouvu o dodávkách elektřiny č. 9551810491 se společností E.ON Energie a.s. (zodpovídá 

starosta); 

 

9. protokol o otevření, posouzení a hodnocení nabídek VZMR Modernizace bytů 1, 2 č. p. 231 

(zodpovídá starosta); 

 

10. nákup licence k užití fotografií AEROvydavatelství pro potřeby obce v rámci objednávky, která 

byla schválená usnesením Rady obce č. 16/6/2019 ze dne 18. 3. 2019 (zodpovídá II. 

místostarosta). 

 

II. Rada obce bere na vědomí: 
 

1. informaci o ověření zápisu č. 6/2019, 7/2019 bez námitek a zprávu o plnění úkolů a usnesení 

vyplývajících ze schůzí Rady obce; 

 

2. upozornění na střet zájmů k projednávaným bodům; 

 

3. veřejnou vyhlášku Odboru dopravy MěÚ Židlochovice o stanovení místní úpravy provozu na 

všech pozemních komunikacích v obci Hrušovany u Brna; 

 

4. souhlas MěÚ Židlochovice, Odboru dopravy s provedením ohlášené stavby „Hrušovany u Brna, 

rekonstrukce křižovatky Komenského – Hybešova“; 

 

5. protokol o výsledku kontroly nad dodržováním zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a 

střelivu, provedenou Krajským ředitelstvím Policie ČR Jihomoravského kraje; 

 

6. havarijní a povodňový plán pro realizaci stavby „Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u 

Brna – Židlochovice“ 



 

7. oznámení MěÚ Židlochovice o zahájení společného řízení „Novostavba RD, vč. přípojky, vody, 

kanalizace, elektro a oplocení“. 

 

III. Rada obce zamítá: 
 

1. žádost o odkup pozemku 1656/107, k. ú. Hrušovany u Brna o výměře 15.862 m² (tzv. Červené 

vrchy 3) (zodpovídá starosta). 

 

IV. Rada obce ukládá: 
 

1. starostovi prověřit náležitosti podaných nabídek a připravit návrh smlouvy v souladu s požadavky 

obce. 

 

V. Rada obce odkládá: 
 

1. výběr nejvýhodnějšího uchazeče VZMR Modernizace bytů č. p. 231, byty č. 1, 2 na příští jednání 

Rady obce (zodpovídá starosta); 

 

2. schválení smlouvy o dílo na akci Modernizace bytů č. p. 231, byty č. 1 a 2 na příští jednání Rady 

obce (zodpovídá starosta). 

 

VI. Rada obce doporučuje: 
 

1. ZO schválit navrženou síť sociálních služeb v ORP Židlochovice a nadregionálních služeb 

působících v Jihomoravském kraji a jejich rozdělení do skupin A a C. 

 

VII. 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. Komisi životního prostředí připravit plán výsadeb v prostoru za sádkami u Šejby (do konce 

března); 

 

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

prezentaci obce 

 

 

Miroslav Rožnovský, starosta obce 


