Město Hustopeče
starostka
___________________________________________________________________________
Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů svolává
XXXI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HUSTOPEČE
ve čtvrtek 13. září 2018 v 17:00 hod.
v zasedací místnosti Radnice (vchod z náměstí)
PROGRAM:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Zahájení
Sdělení starostky
Zpráva Finančního výboru
Zpráva Kontrolního výboru
Hlavní body:
a. Kupní smlouva - prodej pozemků p.č. 3616 a p.č. 3617
b. Kupní smlouva na část pozemku parc.č. 4542/2 ul. Pionýrská, U Větrolamu
c. Kupní smlouva na část pozemku bezprostředně navazujícího na městské pozemky u
Společenského domu na ul. Herbenova
d. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1223/1 v k.ú. Hustopeče u Brna
e. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1660 v k.ú. Hustopeče u Brna
f. Vyhlášení záměru prodeje pozemků - p.č.4542/281 a 4542/282 v k.ú. Hustopeče u Brna
g. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3178/6
h. Smlouva s JMK o budoucím předání pozemků pod okružní křižovatkou
i. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné – Westfalia Metal s.r.o.
j. Schválení dodatku č. 3 k darovací smlouvě k vybudování pobytovému domu pro seniory
k. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu
l. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikací od Státního pozemkového
úřadu – Herbenova farma
m. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 1226/38 od ČR ÚZSVM
n. Změna rozsahu činností u organizačních složek Správa budov a Městské služby
o. Schválení odměny předsedům a členům komisí, kteří nejsou členy ZM
p. Dotace organizacím a spolkům z rozpočtu města v roce 2018 - II.kolo
q. 5.rozpočtové opatření 2018 města Hustopeče
r. 6.rozpočtové opatření města Hustopeče pro rok 2018
s. Schválení přísedící k okresnímu soudu
Různé
Příspěvky členů ZM
Diskuze občanů (v 18:00 hod.)
Kontrola přijatých usnesení
Závěr

V Hustopečích dne 4.9.2018
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka
města

