Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 68. schůze Rady města Hustopeče konané dne
30.03.2021 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/68/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření darovací smlouvy na městské
pozemky pod prvním rybníkem v souvislosti s realizací stavby: "Rekonstrukce VN Hustopeče
I " s Povodím Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, na
geometrickým plánem č. 3981–3/2021 nově vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. 3985/16 o
výměře 26 m2 vzniklý z pozemku p.č. 3985/8, geometrickým plánem č. 3981–3/2021 nově
vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. 4244/79 o výměře 401 m2 vzniklý z pozemku p.č. 4244/1,
geometrickým plánem č. 3981–3/2021 nově vytvořený a vyčleněný pozemek p. č. 4509/2 o
výměře 293 m2 vzniklý z pozemku p.č. 4509, geometrickým plánem č. 3981–3/2021 nově
vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. 4512/2 o výměře 211 m2 vzniklý z pozemku p.č. 4512,
geometrickým plánem č. 3981–3/2021 nově vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. 4513/3 o
výměře 346 m2 vzniklý z pozemku p.č. 4513/1, dále pozemky p.č. 4508/4 o výměře 3540 m2,
p.č. 4510/1 o výměře 666 m2, p.č. 4511/1 o výměře 711 m2 vše v katastrálním území Hustopeče
u Brna s rozvazovací podmínkou zahájení rekonstrukce do 5 let od podpisu smlouvy. Text
smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 3/68/21: RM schválila souhlas s využitím části pozemku p. č. 3985/8 o výměře
cca 2162 m2, a to v souvislosti s rekonstrukcí VN Hustopeče I pro uložení mezideponie
materiálu za podmínky, že před vlastním využitím bude realizační firmou uzavřena nájemní
smlouva na předmětnou plochu.
Usnesení č. 4/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy s Jednotou,
spotřebním družstvem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247, kterou
město kupuje pozemky p.č. 1047/21, 1047/33, 8351/13 a 8351/14, vše vedené jako ostatní
plocha v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 11061 za cenu 135.000 Kč a náklady
spojené s převodem vlastnického práva. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 5/68/21: RM bere na vědomí petici občanů města Hustopeče – výstavba za ulicí
Generála Peřiny. Plánovaná výstavba vychází z územního plánu schváleného v roce 2013, je v
souladu s platným územním plánem i schválenou územní studií. Současně postupuje petici
zastupitelstvu města pro informaci.
Usnesení č. 6/68/21: RM projednala podnět občanů ulice Družstevní na úpravu křižovatky
Družstevní – Polní. Postupuje podnět do Komise pro dopravu.
Usnesení č. 7/68/21: RM bere na vědomí žádost o povolení stavby schodů k nemovitosti na
části městském pozemku na ulici Smetanova a postupuje žádost do Stavební komise.
Usnesení č. 8/68/21: RM schválila ceník Sportovní haly s účinností od 01.09.2021. Nové ceny
jsou: malá hala 380 Kč/hod. pro „místní oddíly“, 650 Kč/hod. pro jednorázové pronájmy („cizí“
oddíly); velká hala 870 Kč/hod. pro „místní oddíly“, 1.000 Kč/hod. pro jednorázové pronájmy
(„cizí“ oddíly); 380 Kč/hod. pro dopolední výuku školských zařízení. Ceník je přílohou.
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Usnesení č. 9/68/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora Pálava SBD, Dukelské
nám. 2/2, Hustopeče na stavbu "Přístavba lodžií a související práce u BD Větrná 1011/43,
Hustopeče" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 10/68/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, …, … na stavbu
"Novostavba RD, parc.č. 4792/222, k.ú. Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku podpisem
situačního výkresu.
Usnesení č. 11/68/21: RM schválila projektovou dokumentaci Jednota SD Mikulov, Kostelní
nám. 157/9, Mikulov na stavbu "Hustopeče, Jednota COOP, kiosková TS" a pověřuje starostku
podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 12/68/21: RM schválila dohodu o ukončení nájmu pozemku p.č. 3736/3 v k.ú.
Hustopeče u Brna s nájemcem RUSTIKAL, s.r.o., Na Hradbách 5, 693 01 Hustopeče, IČ:
26291495. Text dohody je přílohou zápisu.
Usnesení č. 13/68/21: RM schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o zápis
změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, jejíž
činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Hustopeče, příspěvková organizace,
Na Sídlišti 5, Hustopeče, která se týká nejvyššího povoleného počtu žáků ve škole z 137 na
183, a nejvyššího počtu stravovaných ze 150 na 211 jídel. S účinností od 1.9.2021.
Usnesení č. 14/68/21: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se STAL-PE stavební s.r.o.,
Podolí 362, 664 03 Podolí, IČ: 05154006, kterým se navyšuje cena za „Modernizaci ZŠ
Hustopeče, Nádražní 4 – stavební práce" o vícepráce v hodnotě 113.627,53 Kč bez DPH. Text
dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 15/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 25 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a
společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č. 1671 a
pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 889824/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v…, nar...,
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 16/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 24 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a
společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č. 1671 a
pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 480376/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v … ., nar....,
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 Z
25.06.1999.
Usnesení č. 17/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 23 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a
společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1671 a
pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 1167088/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v…, nar...,
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 18/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 22 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a
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společných částí domu Svat Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1671 a
pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 791492/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar....,
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 19/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 21 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a
společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1671 a
pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 1133236/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v…, nar....,
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 20/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 25 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a
společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670 a
pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 893048/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar....,
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 21/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 24 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a
společných částí domu Svat. Čecha 966, umístěného na pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č.
1670, obojí v podílu 444912/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar...., bytem...,v
souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 22/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 23 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a
společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670 a
pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 1150968/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …,
nar....,a …, nar..., oba bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo,
IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 23/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 22 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a
společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670 a
pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 822120/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar....,
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 24/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 21 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a
společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670, a
pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 1131624/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar....,
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 25/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 7 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a
společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č.
19/1, obojí v podílu 915216/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar...., bytem...,v
souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
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Usnesení č. 26/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 8 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a
společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.19/1, a pozemku p.č.
19/1, obojí v podílu 1208682/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar... a …, nar...., oba
bytem...,v souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z
25.06.1999.
Usnesení č. 27/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 9 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a
společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č.
19/1, obojí v podílu 1125782/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar...., bytem...,v
souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 28/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 7 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a
společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku p.č.
20/1, obojí v podílu 906926/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar...., bytem...,v
souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 29/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 8 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a
společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku p.č.
20/1, obojí v podílu 1283292/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar...., bytem...,v
souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 30/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu části
bytu č. 9 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a
společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku p.č.
20/1, obojí v podílu 1115834/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v …, nar...., bytem...,v
souladu se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 31/68/21: RM projednala žádost o vybudování nového chodníku od ulice
Brněnská do ulice U Dálnice. RM pověřuje MPO k prověření možností realizace chodníku.
Usnesení č. 32/68/21: RM schválila žádost společnosti Cosmonde a.s., Dusíkova 795/7, 638
00 Brno, kterou město souhlasí s budoucím prodloužením STL plynovodu DN 160 přes
pozemek p.č. 3821/3 v k. ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 33/68/21: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene "Hustopeče,
Havlíčkova, rozšíření NN …" na pozemku p.č. 3610, 3613 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 5.000 Kč bez DPH na dobu
neurčitou.
Usnesení č. 34/68/21: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Reko
SKAO Šakvice – Hustopeče, číslo stavby: 39487“ na pozemku parc. č. 4727/41, parc. č.
4733/27, parc. č. 5843/3, parc. č. 5843/7, parc. č. 5843/8 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví
povinného města Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene GasNet s.r.o.., se sídlem: Klíšská
940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za částku 2.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou.
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Usnesení č. 35/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení Přehled změn v majetku předaného
k hospodaření v roce 2020 a stav majetku předaného k hospodaření k 31.12.2020 příspěvkových
organizací města:
Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace
Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace
Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvkový organizace
Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace
Sportovní zařízení města Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace
Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace
Usnesení č. 36/68/21: RM doporučuje ZM neschválení záměru prodeje bytu č. 6 o velikosti
3 + 1, nacházející se v 1. a 2. podlaží domu č.p. 78 na ul. Smetanova 2 v Hustopečích
Usnesení č. 37/68/21: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č.908/2 o
výměře 7 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem
umístění autobusové zastávky v ceně 2.000 Kč za rok. Text záměru je přílohou zápisu.
Usnesení č. 38/68/21: RM schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce s Fakultní
nemocnicí u sv. Anny v Brně, státní příspěvkovou organizací, Pekařská 664/53, 656 91 Brno,
IČO: 00159816 na část pozemku p.č. 279, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí jsou budova a prostory v přízemí společenského domu v Hustopečích, Herbenova 423,
693 01 Hustopeče. Dodatkem se výpůjčka prodlužuje do 31.08.2021 s možností měsíční opce.
Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 39/68/21: RM schválila uzavření smlouvy s Nemocnicí Tišnov, příspěvkovou
organizací, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov, IČ: 44947909 o výpůjčce části pozemku p.č.279,
vedeného jako zastavená plocha a nádvoří v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č. 10001, jehož
součástí jsou budova a prostory společenského domu v Hustopečích, Herbenova 423, 693 01
Hustopeče za účelem zřízení a provozování odběrového místa na provádění vyšetření na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV2 prostřednictvím POC antigenních testů pro
veřejnost na dobu do 31.07.2021 s měsíční opcí. Rada města pověřuje starostku podpisem
smlouvy o výpůjčce.
Usnesení č. 40/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření dodatku č. 2 k
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální dotace s TJ Agrotec z.s., Šafaříkova 22, 693
01 Hustopeče, IČ: 13690655, kterým se snižuje míra poskytnuté dotace na rekonstrukci
městského stadionu Hustopeče na 7.900.000 Kč. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 41/68/21: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci technologie
úpravy vody a TUV bazénu Hustopeče uchazeče z veřejné zakázky malého rozsahu
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541
Usnesení č. 42/68/21: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech u veřejné zakázky
malého rozsahu na rekonstrukci technologie úpravy vody a TUV bazénu Hustopeče: 2.
Hydrofilter s.r.o., Fryčajova 256/63, 614 00 Brno, IČ: 29279038. Hodnocení nabídek je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 43/68/21: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s CENTROPROJEKT GROUP
a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541na rekonstrukci technologie úpravy vody a
TUV bazénu Hustopeče za cenu 1.977.612 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.
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Usnesení č. 44/68/21: RM schválila uzavření Nájemní smlouvy o umístění reklamy mezi
Sportovním zařízením města Hustopeče, p.o., Brněnská 526/50, IČ: 49963147, jako
pronajímatelem a MCS plus, s.r.o., Janáčkova 888/4, Hustopeče, IČ: 25535391 jako nájemcem.
Smlouva je přílohou zápisu. Současně RM pověřuje ředitele SPOZAM podpisem smlouvy.
Usnesení č. 45/68/21: RM schválila uzavření Nájemní smlouvy o umístění reklamy mezi
Sportovním zařízením města Hustopeče, p.o., Brněnská 526/50, IČ: 49963147, jako
pronajímatelem a Pavlem Furchem, Za Kostelem 21, Přísnotice, IČ: 07223111 jako nájemcem.
Smlouva je přílohou zápisu. Současně RM pověřuje ředitele SPOZAM podpisem smlouvy.
Usnesení (úkol) č. 46/68/21: RM ukládá řediteli SPOZAMu předložit seznam všech reklam
umístěných v areálu SPOZAMu, včetně kalkulace ročních výnosů.
Usnesení č. 47/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku města Hustopeče za
rok 2020.
Usnesení č. 48/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města Hustopeče za
rok 2020 s vyjádřením: souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Usnesení č. 49/68/21: RM doporučuje ZM ke schválení 2.rozpočtové opatření města
Hustopeče 2021
Usnesení č. 50/68/21: RM schválila zrušení usnesení RM č. 41/65/21, kterým RM schválila
Smlouvu o nájmu bytu č. 301 v Domě – Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích,
uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem a manžely … (…, nar. …, …, nar.
…), oba trvale bytem …, …, jako nájemníkem.
Usnesení č. 51/68/21: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 301 v Domě – Penzionu pro
důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako
pronajímatelem a manžely … ze … (…, nar. … a …, nar. …), oba trvale bytem …, …, jako
nájemníkem. Smlouva se uzavírá od 01.04.2021 do 31.12.2021 s možností opce. Text smlouvy
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 52/68/21: RM schválila žádost o přidělení bytové jednotky č. 210 v ubytovně
Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, … nar. …, trvale bytem …, … .
Usnesení č. 53/68/21: RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 210 v
ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro … nar. … trvale …, …, s platností od 1.
4. 2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 54/68/21: RM schválila pořízení nového odmetače pro HAKO CM1200 v ceně do
105.000 Kč vč. DPH od firmy UNIKONT GROUP, s.r.o., 2. května 685, 763 61 Napajedla.
Bude hrazeno z ORJ - 208 komunikace.
Usnesení č. 55/68/21: RM bere na vědomí zápis z jednání sociální komise ze dne 24.03.2021.
Usnesení č. 56/68/21: RM schválila uzavření smlouvy na zajištění vybavení a značení
očkovacího centra na SPOLÁKu se spol. David Klimša Production, s.r.o. za cenu 161.704 Kč
bez DPH. O proplacení těchto nákladů budeme žádat JMK.
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Usnesení č. 57/68/21: RM schválila předání přístupových chodníků k jednotlivým bytovým
domům na ul. Větrná a U Větrolamu vlastníkům bytových domů. Tyto soukromé chodníky k
soukromým nemovitostem si již budou udržovat a opravovat jejich vlastníci
Usnesení č. 58/68/21: RM schválila nový ceník Senior dopravy s účinností od 01.05.2021.
Cena jedné jízdy bude 30 Kč.
Usnesení č. 59/68/21: RM schválila uzavření smlouvy s M.S.QUATRO, s.r.o., Na Hradbách
424/3, 69301 Hustopeče, IČ: 26219182 o výpůjčce části pozemku p.č.620/1 o výměře 75 m2,
zapsaného na LV č.3220 v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu do 31.12.2021. Text smlouvy je
přílohou zápisu.

Ukončeno v Hustopečích dne 30.03.2021 ve 12:00 hod.
Zapsala Barbora Ševčíková.
……………………………………….…...
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

……………………………………………..
Bořivoj Švásta
místostarosta
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