Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 64. schůze Rady města Hustopeče konanou dne
02.02.2021 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/64/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BBV/5827/2020-BBVM, a to pozemku parc.č.
3116/10 v k.ú. Hustopeče u Brna, ul. Habánská, obci Hustopeče u Brna z vlastnictví České
republiky do vlastnictví města Hustopeče.
Usnesení č. 3/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o směnu pozemku p.č.
2615/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky, Státního pozemkového
úřadu.
Usnesení č. 4/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o směnu pozemků p.č.
3685, 3686 v k. ú. Hustopeče u Brna od České republiky, Státního pozemkového úřadu.
Usnesení č. 5/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o směnu pozemku p.č.
498/13 v k. ú. Hustopeče u Brna od České republiky, Státního pozemkového úřadu.
Usnesení č. 6/64/21: RM bere na vědomí žádost obyvatel ulice Dvořákova. Město Hustopeče
na výstavbu nových parkovacích míst na ul. Dvořákova nemá žádný projekt, ani jej neplánuje
pořizovat.
Usnesení č. 7/64/21: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, Brno na stavbu "Hustopeče, Hradní
– Habánská, rozšíření sítě", která bude realizována na pozemcích města parc.č. 1236/1,
3116/12, 3116/13, 3121/1, 3121/2, 3121/4, 3121/5 a 3121/7, k.ú. Hustopeče u Brna za
podmínek uvedených ve smlouvě.
Usnesení č. 8/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o zániku věcného
břemene k pozemku p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví …, trvale bytem … a
…, trvale bytem …, každý id. 1/2, kdy město Hustopeče za zánik věcného břemene obdrží
částku 250.000 Kč.
Usnesení č. 9/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření darovací smlouvy se
společností Cosmonde, a.s., se sídlem Dusíkova 795/7, 638 00 Brno, IČ: 45272859 na část
pozemku p.č. 4536/172, ze kterého bude vydělen a vyčleněn pozemek p.č. 4536/190 o výměře
429 m2.
Usnesení č. 10/64/21: RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene "Hustopeče, Tábory,
přel. VN, NN, město" na pozemku p.č. 1833/2, 1753, 1682, 1761/2, 1761/18, 1221/1, 1226/1 v
k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s oprávněnou z věcného
břemene EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za
částku 11.500 Kč bez DPH na dobu neurčitou.
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Usnesení č. 11/64/21: RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene "Hustopeče,
Vinařská, obnova NN sýpka" na pozemku p.č. 1261/2, 1243/1 v k.ú. Hustopeče u Brna ve
vlastnictví povinného města Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem:
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za částku 8.000 Kč bez DPH na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 12/64/21: RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene „Hustopeče,
Bratislavská, obn. NN, VN, TS“ na pozemku p.č. 192/1, 192/2, 192/5, 192/6, 192/7, 195, 217,
218/5, 1255/3, 3150, 3151/4, 3163/3, 3165, 3167/1, 3168, 3169/1, 3176/1, 3176/4, 3178/2,
3178/3, 3178/6 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s
oprávněnou z věcného břemene EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno, IČ: 28085400 za částku 157.500 Kč bez DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 13/64/21: RM schválila smlouvu o zřízení věcného břemene „Hustopeče, Šakvice,
přel. VN, ČD“ na pozemku p.č. 4727/43, 4740/19, 4754/99, 8390, 8420/1 v k.ú. Hustopeče u
Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene EG.D, a.s.,
se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za částku 6.300 Kč bez
DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 14/64/21: RM odkládá projednání smlouvy o společném postupu přípravy a
realizace stavby: "Rekonstrukce VN Hustopeče I" s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11,
Veveří, 602 00 Brno, IČ: 70890013. RM požaduje prověřit podmínky závazku města –
zajištění souhlasu města dle ust. Čl. III odst. 2 smlouvy.
Usnesení č. 15/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru uzavření darovací
smlouvy na pozemky či jejich částí:
-p.č. 3985/8, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo
3981-3/2021 p. č. 3985/16 o výměře 26 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna,
-p.č. 4244/1, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo
3981-3/2021 p.č. 4244/79 o výměře 401 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna,
-p.č. 4508/4 o výměře 3540 m2,
-p.č. 4509, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo
3981-3/2021 p.č. 4509/2 o výměře 293 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna,
-p.č. 4510/1 o výměře 666 m2,
-p.č. 4512, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo
3981-3/2021 p.č. 4512/2 o výměře 211 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna,
-p.č. 5411/1 o výměře 711 m2,
-p.č. 4513/1, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo
3981-3/2021 p.č. 4513/3 o výměře 346 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna
Darovací smlouva bude uzavřena z důvodu rekonstrukce vodního díla (rekonstrukce vodní
nádrže) s rozvazovací podmínkou, podle níž účinnost této darovací smlouvy zanikne, jestliže
obdarovaný nepoužije předmět darování k účelu rekonstrukce vodního díla, tj. nebude na
předmětu darování do 5 let od účinnosti této smlouvy zahájena realizace stavby „Rekonstrukce
VN Hustopeče I“. V takovém případě pak bude obdarovaný povinen na prokazatelnou výzvu
dárce dar vrátit a dárce bude oprávněn požadovat vrácení daru.
Usnesení č. 16/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o spolupráci s Vodovody a
kanalizacemi Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ 49455168 k získání
projektové dokumentace „Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV" za cenu
5.134.000 Kč a nákladů za dotační management ve výši 70.000 Kč. Text návrhu smlouvy je
přílohou zápisu.
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Usnesení č. 17/64/21: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce – „Stavební práce na objektu Střelnice, Hustopeče“. RM požaduje
doplnit do podmínek ještě reference dodavatele na práce obdobné jako jsou uvedeny ve výzvě.
Usnesení č. 18/64/21: RM schválila členy hodnotící komise na veřejnou zakázku.
Členové: 1. …, 2. …, 3.. …
Náhradníci: 1. …, 2. …, 3. ….
Usnesení č. 19/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na uzavření
směnné smlouvy, a to k pozemku p.č. KN 3277/5 o výměře 82 m2 ve vlastnictví města
Hustopeče v k.ú. Hustopeče u Brna za část pozemku p.č. KN 245 v k.ú. Hustopeče u Brna v
rozsahu dle návrhu geometrického plánu č. 3977-177/2020 nově vytvořený a vyčleněný
pozemek p.č. KN 245/2 o výměře 56 m2.
Rozdíl ve výměře bude vypořádán za cenu 1.030 Kč/m2.
Usnesení č. 20/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021
o místním poplatku z pobytu.
Usnesení č. 21/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče
Usnesení č. 22/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášky č.
4/2021, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče
Usnesení č. 23/64/21: RM bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 27.01.2021
Usnesení č. 24/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, Hustopeče na
stavbu "Lisovna, Vinařská č. ev. 488 - plynovodní přípojka" a pověřuje starostku podpisem
situačního výkresu.
Usnesení č. 25/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení souhlas se vstupem do chodníku p.č.
1329/83 a 1329/84 v k.ú. Hustopeče u Brna s vratnou kaucí 10.000 Kč, pro investora …,
Hustopeče na stavbu "Lisovna, Vinařská č. ev. 488 - plynovodní přípojka".
Usnesení č. 26/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora … a …, Hustopeče
na stavbu "RD, nástavba a stavební úpravy" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 27/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora KŘP JmK, Kounicova
24, Brno na stavbu "Realizace úspor energie OOP Hustopeče" a pověřuje starostku podpisem
situačního výkresu.
Usnesení č. 28/64/21: RM ukládá jednat se žadatelem o odkupu (pronájmu případně směně)
části pozemku p.č. 1370/1 o podmínkách, o přesném umístění a výměře pozemku.
Usnesení č. 29/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora … na stavbu
"Novostavba zázemí pro vinný sklep - Kpt. Jaroše, parc.č. 1329/19" a pověřuje starostku
podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 30/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora … a … na stavbu
"Novostavba RD, parc.č. 4792/158, k.ú. Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku podpisem
situačního výkresu.
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Usnesení č. 31/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora … a … na stavbu
"Novostavba RD, parc.č. 4792/221, k.ú. Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku podpisem
situačního výkresu.
Usnesení č. 32/64/21: RM odkládá schválení a požaduje po investorovi, aby předložil plán
organizace výstavby včetně výkresu zabezpečení staveniště při bouracích pracích. Doplnit
termíny realizace celé stavby. Bude součástí oplocení i přilehlý chodník? Jak je zajištěna
likvidace případného azbestu? Jak bude zajištěna doprava na staveniště? V blízkosti staveniště
se nachází základní škola a autobusové nádraží. Jak bude zajištěno nerušení provozu školy?
Usnesení č. 33/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora … , … na stavbu
"Novostavba RD, parc.č. 4792/157, k.ú. Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku podpisem
situačního výkresu.
Usnesení č. 34/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora … a … na stavbu
"Novostavba RD, parc.č. 4792/251, k.ú. Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku podpisem
situačního výkresu.
Usnesení č. 35/64/21: RM schválila projektovou dokumentaci na stavbu „Hustopeče, Na
Hradbách, příp. NN, Sedláček“ investora EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
která bude umístěna na pozemku parc.č. 387/1, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku
podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 36/64/21: RM schválila uzavření smlouvy o budoucím věcném břemenu na stavbu
„Hustopeče, Na Hradbách, příp. NN, …“ se společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá
Pole, 602 00 Brno, která bude umístěna na pozemku parc.č. 387/1, k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 37/64/21: RM schválila revokaci usnesení č.7/55/20 a schválila odvolání souhlasu
se stavbou parkovací plochy ze zasakovací dlažby investora …, …. Hustopeče na pozemku
p.č.1186 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 38/64/21: RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí darovací s …, a …, oba
bytem … na budoucí darování parkovacího místa ve prospěch vlastníka pozemku na části
pozemku p.č.1186 o výměře 15 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Vybudované parkovací místo se
stane veřejným parkovacím místem.
Usnesení č. 39/64/21: RM bere na vědomí stanovisko Majetkoprávního odboru ke smluvnímu
převodu podílů na bytech ul. Husova a Svat. Čecha v Hustopečích a nedoporučuje
zastupitelstvu města schválit žádost o bezúplatný převod 16 podílů na bytech ul. Husova a
Svat. Čecha v Hustopečích žadatele Mospol, družstvo, Dukelské nám. 2, 693 01 Hustopeče, IČ:
25559311.
Usnesení č. 40/64/21: RM ukládá vedení města jednat se zástupci SBD Mospol o podmínkách
převodu bytů.
Usnesení č. 41/64/21: RM schválila podání žaloby na manžele …, bytem … , Hustopeče pro
úhradu bezdůvodného obohacení za užívání bytu, včetně příslušenství dluhu.
Usnesení č. 42/64/21: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č.5593/129 a p.č.5593/130
vedených jako zahrada na lv. č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných u Katastrálního
úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.
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Usnesení č. 43/64/21: RM schválila dodatek k pachtovní smlouvě č.117/2015 s pachtýřem
ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 63470381, kterým se snižuje
propachtovávaná plocha o část pozemku p.č.982/52 o výměře 313 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna
za současného snížení pachtovného. Rada města pověřuje starostku města podpisem dodatku.
Usnesení č. 44/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení zápůjčku prostor Společenského
domu na ulici Herbenova pro Nemocnici Tišnov pro provoz odběrového místa na provádění
vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV2 prostřednictvím POC
antigenních testů pro veřejnost. Zápůjčka je schválena na období od 4.2.2021 do 31.7.2021 s
měsíční opcí. 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. 45/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru zápůjčky prostor
Společenského domu na ulici Herbenova pro provoz očkovacího místa na provádění očkování
proti viru SARS CoV-2 pro veřejnost. Zápůjčka se vyhlašuje na období od 1.3.2021 do
31.8.2021 s měsíční opcí. Zápůjčka zdarma je z důvodu veřejného zájmu obce dle § 38, odst. 1
zákona o obcích, kterým je zajištění protiepidemických opatření v mimořádné situaci.
Usnesení č. 46/64/21: RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace MMR z podprogramu
Podpora obcí s 3001-10000 obyvatel pro dotační titul Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov na projekt „ZŠ Nádražní Hustopeče – přístavba školní jídelny“
Z: Ing. Miroslav Pipal, Ing. Jana Fabigová T: 30.06.2021
Usnesení č. 47/64/21: RM neschvaluje žádost o odpuštění části nájemného za 1. čtvrtletí roku
2021 pro HALP PRINT, s.r.o., Šafaříkova 40, 693 01 Hustopeče.
Usnesení č. 48/64/21: RM schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi
Sportovním zařízení města Hustopeče, p.o. a Házená Legata Hustopeče, z.s., Herbenova
983/2b, Hustopeče, IČ 26609223. Platnost smlouvy od 01.09.2020 do 31.12.2020. Text
smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 49/64/21: RM ukládá EO zpracovat analýzu nákladů provozu sportovní haly za
roky 2019 a 2020. Případně spočítat hodinový náklad provozu.
Usnesení č. 50/64/21: RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 26.01.2021
Usnesení č. 51/64/21: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise ze dne
15.01.2021
Usnesení č. 52/64/21: RM bere na vědomí zápis z komise pro seniory a hendikepované osoby
ze dne 25.01.2021
Usnesení č. 53/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení udělení následujících dotací a darů,
včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel:
1) Lukáš Troubil poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na závody v kulturistice –
Kategorie Men´s Physique ve výši 2.000 Kč
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2) Asia Budo Center, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pronájem
nebytových prostor, reprezentaci a propagaci bojových umění, výstroj a výzbroj pro děti a
studenty ve výši 10.000 Kč
3) Moravský rybářský svaz, z.s., dar z rozpočtu města na zabezpečení rybářských závodů dětí
ve výši 5 000 Kč.
4) TJ Agrotec Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na platy trenérů
v roce 2021 ve výši 221.700 Kč.
5) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na úhradu
startovného, cestovného, dopravu a drobné vybavení oddílů v roce 2021
ve výši 330.000 Kč
6) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na nájemné a
pokrytí provozních nákladů v roce 2021 ve výši 650.000 Kč
7) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na trenéry
a jejich vzdělávání ve výši 31.777 Kč
8) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na
všeobecnou sportovní přípravu ve výši 40.000 Kč
9) FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost v roce 2021 –
účast v soutěžích mládeže a dospělých všech mužstev klubu, pořádání turnajů mládeže na
fotbalovém hřišti, ve sportovní hale, reprezentace klubu a města Hustopeče, pořádání letních
příměstských a pobytových soustředění, všeobecný rozvoj pohybových schopností
ve výši 310.000 Kč
10) FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na údržbu hracích
ploch, kabin a pokrytí provozních nákladů ve výši 185.000 Kč
11) FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na podporu trenérů
mládeže ve výši 101.243 Kč
12) Plavecký klub Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na
pronájem tréninkových hodin na bazéně v Hustopečích na rok 2021 ve výši 136.000 Kč
13) Házená Legata Hustopeče, z.s. dotaci z rozpočtu města na podporu činnosti ve výši
300.000 Kč
14) Házená Legata Hustopeče, z.s. dotaci z rozpočtu města na podporu trenérů dětí a mládeže
(přípravka, mladší žáci, starší žáci) ve výši 45.079 Kč
15) Malovaný kraj, z.s, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na vydávání časopisu
„Malovaný kraj“ ve výši 3.000 Kč
16) Modelářský klub Hustopeče p.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na 9.
ročník modelářské soutěže „O Jihomoravský pohár – F5J“ konaný ve dnech 10.7.-11.7.2021,
ve výši 10.000 Kč
17) Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G. Masaryka Hustopeče poskytnutí dotace
z rozpočtu města na činnost studentského parlamentu, podporu nadaných žáků Gymnázia
Hustopeče T.G. Masaryka, spolupráci s hustopečskými školami a rodiči ve výši 15.000 Kč
18) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na
činnost TS Danceversity a divadelního kroužku v roce 2021 a spolupráci s evropskými partnery
v rámci projektu EU Erasmus ve výši 25.000 Kč
19) Junák – český skaut, středisko Vranovice, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města
Hustopeče na zabydlení skautské klubovny ve výši 18.000 Kč
20) Junák – český skaut, středisko Vranovice, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města
Hustopeče na uhrazení části spotřeby energií skautské klubovny ve výši 18.000 Kč
21) Muzejní spolek Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města na kulturní činnost a
aktivity Muzejního spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve výši
19.000 Kč
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22) Fotoklub Hustopeče, z.s. poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost spolku v roce
2021 – příprava a zpracování projektu „Hustopečsko a okolí ve výtvarné fotografii“ ve výši
10.000 Kč
23) L.F. Club Karate, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na podporu
sportovní činnosti karate v Hustopečích, účast na soutěžích, školení trenérů a pořízení
sportovního vybavení a potřeb ve výši 30.000 Kč
24) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Hustopeče, poskytnutí dotace
z rozpočtu města Hustopeče na osvětovou, vzdělávací, poznávací a relaxační činnost ve výši
70.000 Kč
25) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost
šachového klubu v roce 2021 ve výši 15.000 Kč
26) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace na rekonstrukci farní kuchyně,
výměnu podlahy v klubovně a místnosti pro potravinovou banku, ve výši 160.000 Kč.
Usnesení č. 54/64/21: RM bere na vědomí zápis z komise obřadů a slavností ze dne
06.01.2021. RM souhlasí s komisí navrženým způsobem předávání blahopřání jubilantům.
Usnesení č. 55/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení udělení jednorázového peněžitého
plnění (odměny) předsedům komisí rady města, kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu roční
odměny zastupitele předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to …………. Výpočet je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 56/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení úpravu odměny pro zastupitele
vedoucího dvě komise na částku 3.258 Kč.
Usnesení č. 57/64/21: RM doporučuje ZM ke schválení 1. rozpočtové opatření města
Hustopeče v roce 2021
Usnesení č. 58/64/21: RM schválila předloženou inventarizační zprávu o provedené
inventarizaci majetku města Hustopeče ze rok 2020. Rozdíly v evidenci a fyzickém stavu
nebyly zjištěny.
Usnesení č. 59/64/21: RM schválila smlouvu o reklamě se společností Kompakt spol. s.r.o. se
sídlem Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady, v ceně 55.000 Kč bez DPH za reklamní plochu „C“
na dveřích na obou stranách automobilu poskytujícího sociální služby na území ORP
Hustopeče.
Usnesení č. 60/64/21: RM neschvaluje žádost o úpravu polní cesty mezi ulicí Herbenova a
dálnicí D2 vedoucí za zahradami. O případné úpravě bude jednáno nejdříve v období podzim
2021 z důvodu plánovaných prací na protihlukové stěně u dálnice D2 v průběhu roku 2021.
Usnesení č. 61/64/21: RM pověřuje MPO zpracovat návrh na úpravu parkovacích míst naproti
ZŠ Komenského 2 a úpravu parkoviště u křižovatky ulic Stodolní a Na Sídlišti.
Usnesení č. 62/64/21: RM schválila vyřazení majetku v majetku města v hodnotě
1.560.331,08 Kč. Majetek byl v užívání ZŠ Hustopeče, p.o., Komenského 163/2, Hustopeče.
Vyřazení majetku bude provedeno odvozem na sběrný dvůr města. Seznam vyřazovaného
majetku je přílohou.
Usnesení č. 63/64/21: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou
zápisu.
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