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M Ě S T O    I V A N Č I C E
V ý p i s

z přijatých usnesení 15. schůze rady města konané dne 16.06.2021
Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní  údaje  ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů)
a nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) v platném znění.

1. Zápis č. 17 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny ze dne 17. 5. 2021

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí zápis č. 17 ze zasedání Komise pro regeneraci památkové zóny ze dne
17.05.2021.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/419

2. ZŠ TGM Ivančice - jmenování zástupce zřizovatele do školské rady a Dodatek č. 1/2019 ke
zřizovací listině školské rady

Návrh usnesení:
RM jmenuje jako zástupce zřizovatele do školské rady při Základní škole T. G. Masaryka
Ivančice Ing. Ivanu Krejčovou. RM schvaluje dodatek č. 1/2021 ke zřizovací listině školské
rady při Základní škole T. G. Masaryka Ivančice, kterým jsou jmenováni noví členové rady.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/420

3. Lesní hospodářské osnovy

Návrh usnesení:

RM schvaluje dohodu o přípravě podkladů pro zpracování lesní hospodářské osnovy
s Českou republikou – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČO
00020681.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/421

4. Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Jamolice - pověřené osoby
Návrh usnesení:

RM schvaluje jako pověřenou osobu, která bude za město Ivančice přítomna ve věci
jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v k. ú. Jamolice na šetření průběhu hranic pozemků
v obvodu JPÚ dne 29. 6. 2021, Ing. Josefa Janíčka a v době jeho nepřítomnosti Ing.
Jaroslava Ronzaniho.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/422

5. Penzion pro důchodce - vzor nájemní smlouvy
Návrh usnesení:

RM schvaluje návrh vzorové smlouvy o nájmu bytu v budově č. p. 1425, objekt občanské
vybavenosti na pozemku p. č. st. 1602/1 v k. ú. Ivančice - Penzion pro důchodce Ivančice,
IČO: 65268741, se sídlem: Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice, jako pronajímatel.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/423

6. Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě - účetnictví bytové správy
Návrh usnesení:

RM schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na vedení účetnictví bytové správy města
Ivančice s paní Radkou Drápalovou, IČO: 64500179, se sídlem: .. 664 91 Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/424

7. Souhlas vlastníka s technickým zhodnocením budovy č. p. 21 v k. ú. Ivančice

Návrh usnesení:
RM souhlasí jako vlastník budovy č. p. 21 v k. ú. Ivančice s technickým zhodnocením
(stavební úpravy dodejny) pro nájemce Česká pošta, s. p., IČO: 47114983, se sídlem:
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, s podmínkou, že nájemce po dokončení úpravy
elektroinstalace dodá pronajímateli revizní zprávu pro dotčenou část elektroinstalace
v provozovně.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/425

8. Zábor veřejného prostranství na ul. V Olších

Návrh usnesení:
RM schvaluje zábor veřejného prostranství na části pozemků p. č. 496/35 a p. č. 497/5, oba
ostatní plocha (ostatní komunikace) v k. ú. Ivančice, z důvodu plánované demolice domu
č. p. 323 pro umístění  kontejneru na přilehlé části komunikace na ploše cca 10 m2 po dobu
7 dnů v termínu 21. 6. - 9. 7. 2021 pro RKM development s.r.o., IČO: 27678091, se sídlem:
.. Ivančice podle vyjádření investičního technika OISMaP, č. j. MI 14219/2021 ze dne 11. 6.
2021, a to za poplatek 700,- Kč.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/426
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9. Zábor a přechodné dopravní značení na ul. Josefa Vávry
Návrh usnesení:

RM souhlasí s návrhem přechodného dopravního značení pro zábor veřejného prostranství
na ul. Josefa Vávry před objektem č. .. do 30. 12. 2021.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/427

10. Návrh trasy DS vedení NN EG.D Horní Pancíře
I.Návrh usnesení:

RM ruší své usnesení č. RM/2021/6/150.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/428

II. Návrh usnesení:
RM souhlasí s návrhem původní trasy pro vedení NN distribuční soustavy EG.D akce
"Ivančice, Oslavanská, VAK, připojení k DSNN" v oblasti Horní Pancíře.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/429

11. Souhlas s realizací přípojky vody v Budkovicích na parcelu č. 1651/26
Návrh usnesení:

RM souhlasí s provedením přípojky vody protlakem na parcelu č. 1651/26, k.ú. Budkovice.
Stavební práce budou provedeny v souladu s vyjádřením OISMaP č.j. MI 14195/2021.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/430

12. Souhlas s realizací stavebního záměru a zřízením sjezdu v Hrubšicích na p.č. 281/29

I. Návrh usnesení:
RM nesouhlasí s umístěním stavby rodinného domu a sjezdu a nájezdu na p.č. 281/29 v k.ú.
Hrubšice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/431

II. Návrh usnesení:
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RM souhlasí s vybudováním přípojek pro splaškovou kanalizaci a vodovod na p.č. 281/29
v k.ú. Hrubšice za předpokladu, že budou provedeny před zahájením opravy místní
komunikace vedené v pasportu komunikací pod číslem 807c.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/432

13. Souhlas s umístěním RD v lokalitě Horní Pancíře, napojení na komunikaci
Návrh usnesení:

RM souhlasí jako majitel sousední parcely č. 855/12 s umístěním stavby RD na p.č. 855/13
v k.ú. Ivančice a souhlasí s napojením na stávající veřejnou komunikaci na p.č. 855/12 v k.ú.
Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/433

14. Návrh na směny pozemků a komunikací v Budkovicích a Hrubšicích

I. Návrh usnesení:
RM bere na vědomí znění návrhu žádosti na směnu pozemků a částí komunikací ve
vlastnictví Jihomoravského kraje a pozemků a částí komunikací ve vlastnictví města
Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/434

II. Návrh usnesení:
RM ukládá OISMaP podání žádosti o směnu pozemků/částí pozemků a komunikací v k.ú.
Budkovice a Hrubšice; pro vypracování žádosti OISMaP požádá OGIS o zákres částí
pozemků, jejichž směna se předpokládá, do mapy.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/435

15. Záměr výpůjčky nebytových prostor pohostinství Řeznovice

Návrh usnesení:
RM schvaluje záměr výpůjčky prostor Pohostinství Řeznovice, o výměře 149,72 m2,
nacházejících se v objektu občanské vybavenosti (zaznačených v příloze č. 1), budova s č. p.
154, jež je součástí pozemku p. č. 303, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Řeznovice, obec
Ivančice, za účelem provozování klubovny k zachování společenského a kulturního života
v místní části Řeznovice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/436

16. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 336/23 a p. č. 329/24 v k. ú. Řeznovice
Návrh usnesení:

RM odkládá projednání bodu; starosta provede místní šetření k doplnění informací pro
rozhodnutí rady.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/437

17. Záměr prodeje / pronájmu pozemku p. č. 447/39 v k. ú. Hrubšice
Návrh usnesení:

RM
a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. č. 447/39, ovocný
sad, o výměře 324 m2, v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice,
b) schvaluje záměr propachtování pozemku p. č. 447/39, ovocný sad, o výměře 324 m2,
v k. ú. Hrubšice, obec Ivančice.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/438

18. Záměr prodeje / pronájmu části pozemku p. č. 1158/5 v k. ú. Němčice u Ivančic
Návrh usnesení:

RM
a) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1158/5,

ostatní plocha, (neplodná půda), vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a
ortofotomapě, o přibližné výměře 430 m2 v k. ú. Němčice u Ivančic,
b) schvaluje záměr pronájmu části pozemku p. č. 1158/5, ostatní plocha, (neplodná půda),
vyznačené v předloženém zákresu v katastrální a ortofotomapě, o přibližné výměře 430 m2

v k. ú. Němčice u Ivančic.
Hlasování:

Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/439

19. Podání žádosti o rozhodnutí v pochybnostech a o souhlas podle § 12 odst. 3 lesního zákona
o dělení lesních pozemků na odbor ŽP
Návrh usnesení:

RM ukládá OISMaP u pozemku p. č. 1930/184, lesní pozemek v k.ú. Budkovice, zažádat na
odboru životního prostředí MěÚ Ivančice o rozhodnutí v pochybnostech, dle přílohy č. 1
(Žádost o rozhodnuti v pochybnostech, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa) a
dále zažádat o souhlas podle § 12 odst. 3 lesního zákona o dělení lesních pozemků, dle
přílohy č. 2 (Žádost o souhlas podle § 12 odst. 3 lesního zákona o dělení lesních pozemků,
při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha) a následně nechat zapsat tyto změny údajů
o pozemku - změna druhu a způsobu využití tohoto pozemku na příslušném katastru
nemovitostí.
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Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/440

20. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movité věci ze dne 20. 1. 1993
Návrh usnesení:

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movité věci ze dne 20. 1. 1993, mezi
městem Ivančice, jako pronajímatelem a paní K., nar. .., bytem: .. 664 91 Ivančice a paní
Miroslavou Burešovou, IČO 42609089, se sídlem: .. 664 91 Ivančice, jako nájemcem, kdy
tímto dodatkem dochází ke změně spočívající ve změně společného nájemce na nájemce
výlučného.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/441

21. Nájemní smlouva č. 18 - ev. č. SŽ: 6398510221 o nájmu pozemku p. č. 2419/47 v k. ú.
Kounické Předměstí od ČR, Správy železnic, státní organizace a Dohoda o vypořádání
závazků a uznání dluhu

I. Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 18 - ev. č. SŽ: 6398510221 o nájmu pozemku
p. č. 2419/47, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 35 m2, v k. ú. Kounické
Předměstí, obec Ivančice, mezi městem Ivančice jako nájemcem a ČR, Správou železnic,
státní organizací, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, jako pronajímatelem, na
dobu neurčitou.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/442

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření Dohody o vypořádání závazků a uznání dluhu, jejímž předmětem
je uznání dluhu a úhrada bezdůvodného obohacení za užívání pozemku p. č. 2419/47 v k. ú.
Kounické Předměstí, obec Ivančice, mezi městem Ivančice a ČR, Správou železnic, státní
organizací, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1, za dobu od 01.07.2018
do 30.06.2021 ve výši 22,- Kč/m2/rok, tj. celkem 2 310,- Kč se splatností do 15.07.2021.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/443

22. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN-014330058889/001-GPM – pozemek p. č.
2581/2, 2581/3, 2581/7, 2593/11, 2774/1, 2774/5 v k. ú. Kounické Předměstí - "Ivančice
Střibský mlýn, ..., roz. DSNN"

Návrh usnesení:
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330058889/001-GPM
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(Ivančice Střibský mlýn, …, roz. DSNN), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného
břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:
28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města
Ivančice p. č. 2581/2, 2581/3, 2581/7, 2593/11, 2774/1, 2774/5 v k. ú. Kounické Předměstí,
obec Ivančice, za jednorázovou náhradu ve výši 13 100,- Kč bez DPH.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/444

23. Smlouva o zřízení věcného břemene č.  ZN- 014330059551/001-GPM - pozemek p. č.
2404/32 v k. ú. Kounické Předměstí - "Ivančice, Pod Jakubem, úprava SS100"
Návrh usnesení:

RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN- 014330059551/001-GPM
(Ivančice, Pod Jakubem, úprava SS100), mezi městem Ivančice jako povinným z věcného
břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:
28085400, jako oprávněným z věcného břemene, a to k tíži pozemku ve vlastnictví města
Ivančice p. č. 2404/32 v k. ú. Kounické Předměstí, obec Ivančice, za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000,- Kč bez DPH.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/445

24. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030064810/001-DURP -
„Ivančice, Oslavanská, VAK, připojení k DSNN“. Dotčené pozemky v majetku města p. č.
3111, 851/19, 855/5 v k. ú. Ivančice

I. Návrh usnesení:
RM ruší své usnesení č. RM/2021/6/168 ze dne  10.3.2021, kterým neschválila uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-001030064810/001-DURP -
"Ivančice, Oslavanská, VAK, připojení k DSNN".

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/446

II. Návrh usnesení:
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001030064810/001-DURP (Ivančice, Oslavanská, VAK, připojení k DSNN) mezi městem
Ivančice jako budoucím povinným z věcného břemene a EG.D, a. s., se sídlem Lidická
1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400, jako budoucím oprávněným z věcného
břemene, a to k tíži pozemků ve vlastnictví města Ivančice parc. č. 3111, ostatní plocha,
ostatní komunikace, p. č.  851/19, orná půda, p. č. 855/5, trvalý travní porost, vše
v k. ú. Ivančice, obec Ivančice, a to za jednorázovou náhradu danou výpočtem: za kabel NN
počet běžných metrů kabelu NN (předběžně 102 m) x 20 Kč x 5 a za pojistkovou skříň 400,-
Kč; tj. předběžně celkem ve výši 10 600,- Kč bez DPH.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0
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Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/447

25. Jmenování komise pro zjednodušené podlimitní řízení "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 -
Park & Ride"

Návrh usnesení:
RM jmenuje pětičlennou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek zjednodušeného
podlimitního řízení "Přestupní terminál Ivančice, etapa 1 - Park & Ride" ve složení: Ing.
Roman Sládek, Jaroslav Sojka, Ing. Jaroslav Ronzani, Ing. Ladislav Peška a Ing. Ilona
Valentová, náhradníci Ing. Josef Coufal, Mgr. Radek Hlaváč.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/448

26. Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka dvou kontejnerů pro Technické služby města
Ivančice" - opakování zadávacího řízení

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí další opakování zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
"Dodávka dvou kontejnerů pro Technické služby města Ivančice" z důvodu nepodání žádné
nabídky ani v druhém zadávacím řízení.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/449

27. Souhlas s vybudováním terasy před zahradním domkem, zahrádky na Réně

Návrh usnesení:
RM odkládá projednání bodu (stavba kryté terasy u zahradního domku v zahrádkářské
oblasti na Réně podle žádosti pana Š., Nosislav), neboť není doložen souhlas
zahrádkářského svazu.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/450

28. Souhlas s vybudováním přístřešku před zahradním domkem, zahrádky na Réně

Návrh usnesení:
RM souhlasí s provedením stavby přístřešku u zahradního domku v zahrádkářské oblasti na
Réně podle žádosti Č., Moravský Krumlov.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/451
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29. Souhlas s vybudováním zpevněné plochy na ul. Slunečná

Návrh usnesení:
RM souhlasí s provedením zpevněné plochy na ulici Slunečná před domem č. ... Náklady na
vybudování plochy ponese žadatel. Souhlas RM nenahrazuje stanoviska a souhlasy
příslušných správních orgánů.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/452

30. Technické podklady k námitce na opravu části ulice Hybešova ze dne 17. 5. 2021

Návrh usnesení:
RM bere na vědomí technické informace pro odpověď na námitku k opravě povrchu
komunikace části ulice Hybešova.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/453

31. Projektová dokumentace - Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice - přidělení
zakázky

Návrh usnesení:
RM schvaluje přidělení zakázky na vypracování komplexní projektové dokumentace akce
„Vestavba odborné učebny v podkroví ZŠ TGM Ivančice“ Projekční kanceláři Tomáš
Sýkora, .. 61300 Brno, za nabídkovou cenu bez DPH 198 300,- Kč.
Projektová dokumentace bude hrazena z rozpočtu OISMaP schváleného pro rok 2021.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/454

32. Revize projektové dokumentace - Chlazení budovy radnice - Ivančice

Návrh usnesení:
RM schvaluje zpracování revize projektové dokumentace na akci "Chlazení budovy radnice
- Ivančice" společností FourClima s.r.o., Trnkova 3070/150a, Brno, v ceně 17 400,- Kč bez
DPH a úhradu nákladů za projektovou dokumentaci z rezervy rady města.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/455

33. Nákup pohlednic - A. Mucha

Návrh usnesení:
RM schvaluje nákup 30 ks Muchových pohlednic (I. varianta) vydaných v rámci podpory
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rekonstrukce a obnovy Muchova památníku v Ivančicích za cenu 1 555,- Kč vč. DPH/ks.
Bude hrazeno z rezervy rady.

Hlasování:
Pro: 5         Proti: 0         Zdrželo se: 0         Nepřítomno: 0

Usnesení bylo přijato
Číslo usnesení: RM/2021/15/456


