Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Výpis zusnesení 62. schůze Rady města Hustopeče konané dne
05.01.2021 vzasedací místnosti na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/62/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/62/21: RM schválila krátkodobou zápůjčku od 4.1.2021 do 3.2.2021 prostor
Společenského domu na ulici Herbenova pro Nemocnici Tišnov pro provoz odběrového místa
na provádění vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím
POC antigenních testů pro veřejnost. Zápůjčka zdarma je z důvodu veřejného zájmu obce dle
§ 38, odst. 1 zákona o obcích, kterým je zajištění protiepidemických opatření v mimořádné
situaci. Současně rada města pověřuje starostku města dojednáním podmínek náhrady nákladů
(např. energie, vodné, stočné) spojených se zápůjčkou prostor.
Usnesení č. 3/62/21: RM schválila vyhlášení záměru zápůjčky na dobu neurčitou prostor
Společenského domu na ulici Herbenova pro Nemocnici Tišnov pro provoz odběrového místa
na provádění vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím
POC antigenních testů pro veřejnost.
Usnesení č. 4/62/21: RM bere na vědomí stavební zaměření domu po paní Nohelové.
Usnesení č. 5/62/21: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování prováděcí
projektové dokumentace řešící interiér a expozici objektu Střelnice v Hustopečích dle nabídky
ze dne 21.12.2020, s MADADORS ARCHITEKTI, IČ 07786808, se sídlem Brno-Královo
Pole, Sadová, Kociánka 8/10, za cenu 155.500 Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo.
Usnesení č. 6/62/21: RM schválila Dohodu o spolupráci partnerů mezi městem Hustopeče a
obcí Habovka pro podání žádosti o dotaci z Fondu malých projektů včetně schválení podání
žádosti o dotaci a spolufinancování projektu ve výši 15 %. Text dohody je přílohou zápisu.
Usnesení č. 7/62/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, Nosislav na
stavbu "Novostavba RD, parc.č. 4792/220" lokalita Křížový vrch a pověřuje starostku
podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 8/62/21: RM schválila neuznat požadavek manželů …, bytem …, Hustopeče na
započtení dlužného nájemného za byt č. 6 o velikosti 3 + 1, nacházejícího se v 1. a 2. podlaží
domu č.p. … na ul. … v Hustopečích na investice do bytu dle jimi předloženého seznamu.
Usnesení č. 9/62/21: RM schválila vyzvat manžele …, bytem …, Hustopeče, počínaje od
ledna 2021, k řádné úhradě nájemného za byt č. 6 o velikosti 3 + 1, nacházejícího se v 1. a 2.
podlaží domu č.p. … na ul. … v Hustopečích, a to v souladu se smlouvou o nájmu bytu a
evidenčním listem.
Usnesení č. 10/62/21: RM schválila žádat po manželech … úhradu dlužného nájemného
(bezdůvodného obohacení) za užívání bytu č. 6 o velikosti 3 + 1, nacházejícího se v 1. a 2.
podlaží domu č.p. … na ul. … v Hustopečích za období od 01.01.2018 do 31.12.2020 ve výši
246.168 Kč a to do 25.01.2021 s tím, že pokud nebude do tohoto data částka uhrazena,
případně jimi dluh písemně uznán co do důvodu a výše, bude vymáhán soudně.
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Usnesení č. 11/62/21: RM schválila ukončení nájmu k bytové jednotce č. 210 na adrese Kpt.
Jaroše 1001/1 pro …, trvale bytem Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, a to k datu 28.02.2021.
Usnesení č. 12/62/21: RM nedoporučuje ZM ke schválení koupě id. 1/2 pozemku p.č.
4740/51, orná půda o výměře 2501 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna od společnosti VIAGEM a.s.,
Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320.
Usnesení č. 13/62/21: RM schválila návrh vedení nové trasy kabelu VN z nádraží Šakvice
k Hustopečím a dále směrem na Starovice. Město požaduje před dalším projednáváním
doplnit detailnější informace o podmínkách (šířkách) ochranných pásem podél plánovaných
nových tras VN.
Usnesení č. 14/62/21: RM schválila provedení nové dlažby před vstupem do budovy MŠ Na
Sídlišti firmou VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ: 28312015, za cenu
199.980 Kč bez DPH. Náklady na novou dlažbu budou hrazeny z úspor a méněprací projektu
Rekonstrukce a vybudování nových tříd MŠ Na Sídlišti.

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Bořivoj Švásta
místostarosta
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