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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 11. schůze Rady města Hustopeče konané 

 dne 17.03.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení RM č. 1/11/15: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 

Usnesení (úkol) č. 2/11/15: RM ukládá poptat zpracování kalkulace demoličních prací 

objektů „prasečáků“, které jsou v majetku města.  

 

Usnesení (úkol) č. 3/11/15: RM ukládá připravit žádost na rekonstrukci protihlukové stěny 

mezi dálnicí D2 a městem Hustopeče na ministerstvo dopravy. RM probere před jejím 

odesláním znění a detaily.  

 

Usnesení RM č. 4/11/15: RM bere na vědomí sdělení o vzdání se funkce vedoucího 

organizační složky Marketing a kultura paní Dagmar Sedláčkové ke dni 31.03.2015, a také bere 

na vědomí výpověď z pracovního poměru dle § 50 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, v 

platném znění, s dvouměsíční výpovědní dobou. 

 

Usnesení RM č. 5/11/15: RM schvaluje doplnit do uveřejnění výběrového řízení na vedoucího 

pracovníka org. složky Marketing a kultura snížení kvalifikačních kritérií a to uznáním 

středoškolského vzdělání při min. 10-ti leté praxi v kultuře.  

 

Usnesení RM č. 6/11/15: RM pověřuje ... – vedoucí odboru kancelář tajemníka s agendou 

personalistiky k vypsáním výběrového řízení na funkci Vedoucí organizační složky Marketing 

a kultura města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 7/11/15: RM doporučuje ZM ke schválení záměr bezúplatného převodu 

nemovitostí v areálu Městské nemocnice Hustopeče zapsaných na LV 10 001 pro obec 

Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče:  

Pozemek parc. č. 1047/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc. č. 1092/2 – 

zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če – garáž, pozemek parc. č. 

1092/4 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če – občanská 

vybavenost, pozemek parc. č. 1092/5 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba 

bez č.p./če – jiná stavba, pozemek parc. č. 1092/6 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

pozemek parc. č. 1092/7 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če – 

občanská vybavenost, pozemek parc. č. 1092/8 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku 

je stavba bez č.p./če – garáž, pozemek parc. č. 1092/9 – ostatní plocha, jiná plocha, pozemek 

parc. č. 1093 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 717 – občanská 

vybavenost, pozemek parc. č. 1094 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba 

č.p. 716 – občanská vybavenost, pozemek parc. č. 1095/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

pozemek parc. č. 1095/2 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí pozemku je stavba bez č.p./če – 

technická vybavenost, pozemek parc. č. 1096 – ostatní plocha, zeleň, pozemek parc. č. 1047/27 

– ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek parc. č. 1092/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 

součástí pozemku je stavba č.p. 615 – občanská vybavenost, pozemek parc. č. 1092/3 – 

zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če – občanská vybavenost, 

pozemek parc. č. 1095/3 – ostatní plocha, manipulační plocha 
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Usnesení RM č. 8/11/15: RM doporučuje ZM ke schválení Souhlas s ručením provozního 

kontokorentu pro Městskou nemocnici Hustopeče, p.o. do celkové výše 6.000.000 Kč. 

 

Usnesení RM č. 9/11/15: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci Usnesení RM č. 

//XV/13 ze dne 19.9.2013 a schválit nové usnesení. 

Město Hustopeče se zavazuje v letech 2014-2023 navýšit příspěvek pro příspěvkovou 

organizaci dle přiloženého rozpisu. Prostředky jsou určeny na pokrytí splátek úvěru v souladu 

se Smlouvou o úvěru č. 11442/13/LCD. 

Rozpis navýšení příspěvku: 

2014 - 879 312 Kč 

2015 - 879 312 Kč 

2016 - 879 312 Kč 

2017 - 879 312 Kč 

2018 - 879 312 Kč 

2019 - 879 312 Kč 

2020 - 879 312 Kč 

2021 - 879 312 Kč 

2022 - 879 312 Kč 

2023 - 879 312 Kč 

2024 - 879 312 Kč 

V případě jednorázové úhrady poskytnutého úvěru příspěvek na splácení nebude dále 

poskytován. 

Zřizovatel se dále zavazuje poskytnout příspěvek na úroky, který v jednotlivých letech 

nepřekročí 100 000 Kč ročně. 

Závazek zřizovatele poskytnout příspěvek pro příspěvkovou organizaci na pokrytí splátek 

úvěru v souladu se Smlouvou o úvěru č. 11442/13/LCD pro zřizovatele končí zánikem 

organizace. 

 

Usnesení RM č. 10/11/15: RM schvaluje uveřejnění záměru k uzavření Dodatku ke smlouvě s 

nájemcem HAPL PRINT spol. s r. o., IČ: 46640896 ze dne 13.2.2015 na odklad platby 

nájemného pro období od 1.10.2014 do 31.9.2015. 

 

Usnesení RM č. 11/11/15: RM neschvaluje žádost pachtýře Tomáše Rychlého IČ: 71768939 

na snížení pachtovného za užívání nebytových prostor pohostinství na ul. Herbenova 4, 

Hustopeče. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 12/11/15: RM schválila možnost jednání s pachtýřem Tomášem 

Rychlým IČ: 71768939, na úhradě dlužného pachtovného za nebytové prostory Herbenova 4 

v maximálně 6 splátkách. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 13/11/15: RM schválila přípravu uzavření rámcové nájemní smlouvy 

společenského sálu na ul. Herbenova 4 v Hustopečích včetně baru za denní nájemné 3.000,- Kč 

vč. DPH s nájemcem Tomášem Rychlým, IČ: 71768939, Hustopeče, na dobu 6 měsíců.  

 

Usnesení RM č. 14/11/15: RM schválila nájemní smlouvu s PROGASTRO GTE s.r.o., 

Javorová 788/1a, Hustopeče 693 01, IČ: 29240786 na pronájem pozemku p.č.KN 2568 

vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 11895 pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 

Hustopeče za roční nájemné 8.150 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 



3/7 

Usnesení RM č. 15/11/15: RM schválila dodatek ke smlouvě s …, Hustopeče o souhlasu se 

stavbou na pozemku města, kterým se posunuje splatnost povinných úhrad na 3. den po právní 

moci stavebního povolení pro novostavbu RD. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/11/15: RM schválila smlouvu s …, nar…., Vrchlabí 543 01 o výpůjčce 

pozemků a jejich částí: pozemek p. č. KN 3131/2 vedeného jako ostatní plocha, p.č. KN 3131/5 

vedeného jako ostatní plocha, p. č. 3131/6 vedeného jako ostatní plocha, p.č. KN 3131/7 

vedeného jako ostatní plocha, části pozemku p.č. 3132/1 vedeného jako orná půda o výměře 16 

m2, části pozemku p.č.3132/2 vedeného jako orná půda o výměře 48 m2, p.č.3132/3 vedeného 

jako orná půda, části pozemku p.č. 3137/2 vedeného jako ostatní plocha o výměře 234 m2, 

části pozemku p.č. 3138/2 vedeného jako orná půda o výměře 450 m2, vše na LV č.10001 v 

k.ú. Hustopeče u Brna pro využití ve freestyle motokrosovém parku. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 17/11/15: RM schválila smlouvu se společností HledámKontakt.cz s.r.o., 

Podbabská 8, Brno 621 00, IČ: 25502450 o výpůjčce části pozemku p.č.1559 o výměře 35 m2 

vedeného jako zahrada, zapsaného na LV č.12587 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem zajištění 

přístupu k základní umělecké škole Nádražní 194/20a z ulice Pitnerovy. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 18/11/15: RM pověřuje p. …, pracovníka majetkoprávního odboru 

městského úřadu Hustopeče jednáním za město Hustopeče v plném rozsahu na shromáždění 

Společenství vlastníků pro dům č.p.5 dne 24.3.2015. 

 

Usnesení RM č. 19/11/15: RM pověřuje p. …, pracovníka majetkoprávního odboru 

městského úřadu Hustopeče jednáním za město Hustopeče v plném rozsahu na shromáždění 

Společenství vlastníků pro dům č.p.6 dne 31.3.2015. 

 

Usnesení RM č. 20/11/15: RM schválila jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Dodávka zařízení pro stacionární měření rychlosti motorových vozidel včetně 

souvisejícího nástroje k dokumentování a zpracování přestupků, jejich montáž, servis a údržba, 

příp. upgrade“ nabídku uchazeče RAMET a.s. se sídlem Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ 

25638891 

 

Usnesení RM č. 21/11/15: RM schválila umístění na dalším místě ve veřejné zakázce malého 

rozsahu „Dodávka zařízení pro stacionární měření rychlosti motorových vozidel včetně 

souvisejícího nástroje k dokumentování a zpracování přestupků, jejich montáž, servis a údržba, 

příp. upgrade“ uchazeče GEMOS CZ, spol. s r.o. se sídlem Čelákovice, B. Smetany 1599, 

okres Praha – východ, IČ 25065238 

 

Usnesení RM č. 22/11/15: RM schválila kupní smlouvu s vítězným uchazečem RAMET a.s. 

se sídlem Letecká 1110, 686 04 Kunovice, IČ 25638891 s náklady na pořízení jednoho zařízení 

s předpokladem jeho pravidelného přemísťování 1x měsíčně po dobu pět let bez DPH za 

1,476.879,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 23/11/15: RM schválila toto složení komise pro otvírání obálek s nabídkami 

na veřejnou zakázku „Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“: 

Členové komise: …, ..., …, …, …,  

Náhradníci: …, …, …, …, ... 

 

Usnesení RM č. 24/11/15: RM schválila toto složení komise pro hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku „Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“: 
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Členové komise: …, …, …, …, …, … 

Náhradníci: …, …, …, …, … 

 

Usnesení RM č. 25/11/15: RM schválila smlouvu se spol. Petr Čech Sport, s.r.o., Hvězdova 

1716/2b, Praha 140 78, IČ: 02862336 o výpůjčce pozemku 81/1 vedeného jako ostatní plocha v 

k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, katastrální pracoviště Hustopeče včetně umožnění bezplatného odběru elektřiny pro 

zázemí závodu za účelem uspořádání závodu KOLO PRO ŽIVOT dne 2.5.2015. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení (úkol) č. 26/11/15: RM ukládá zajistit publicitu akce „KOLO PRO ŽIVOT“ na 

všech informačních kanálech města (web, HL, HTV). 

 

Usnesení RM č. 27/11/15: RM bere na vědomí informace o udržitelnosti projektu 

„Hustopeče, město vína mandlí“ 

 

Usnesení RM (úkol) č. 28/11/15: RM ukládá doplnit informace k projektu „Hustopeče – 

srdce vinic a mandloní“, zejména týkajících se design manuálu projektu a příslušných licencí 

k tomuto manuálu. 

 

Usnesení RM č. 29/11/15: RM schválila rozšíření způsobu provádění veřejné sbírky na 

úhradu nákladů na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek dětského 

pacienta Samuela Jakubíka z Hustopečí na umístění pokladniček. 

 

Usnesení RM č. 30/11/15: RM schválila smlouvu o dílo s Milanem Čukanem se sídlem 

Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, IČ 10559418 na opravu památníků na hřbitově Rudé 

armády v Hustopečích za cenu 122.566 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 31/11/15: RM bere na vědomí zápis ze zasedání pracovní skupiny pro ul. 

Mrštíkovu 

 

Usnesení RM č. 32/11/15: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Odpočívadla a informační tabule u tůní“ s ohledem na to, že žádný z 

oslovených uchazečů nepodal ve stanoveném termínu nabídku. 

 

Usnesení RM č. 33/11/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Odpočívadla a informační 

tabule u tůní“ s Milanem Čukanem se sídlem Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 

10559418 za částku 277.276 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 34/11/15: RM schválila Smlouvu na dodávku služeb - , zhotovení „Územní 

studie - Hustopeče S5“ a „Územní studie - Hustopeče S9“, dle nabídky dodavatele Ing. arch. 

Miloše Klementa, Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČO 15188736, s cenou za dílo 459.000 Kč bez 

DPH. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 35/11/15: RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu s …, nar. ..., 

bytem Hustopeče 693 01 na odkoupení pozemku p.č. 5415/13 vedeného jako orná půda o 

výměře 3.664 m2, zapsaného na LV č.1631 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za cenu 73.280,-

Kč. Náklady s převodem a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 
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Usnesení RM č. 36/11/15: RM schválila záměr pachtu částí pozemků p.č.KN 5453/39 a 

5453/40 o souhrnné výměře 21.457 m2 (dle zákresu) vedených jako ovocný sad v k.ú. 

Hustopeče u Brna, zapsaných na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 37/11/15: RM schválila smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci 

„Rekolaudace části přízemí Domu U Synků“ s Ing. Liborem Schwarzem, Stavební projekční 

kancelář se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ 105 63 229 za částku 18.000,- Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 38/11/15: RM schválila konvenci integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje s KORDIS JMK, a.s., Nové sady 30, Brno 602 00, IČ26298465 o 

spolupráci a zapojení města Hustopeče do systému integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje. Text konvence je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 39/11/15: RM schválila smlouvu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 

449/3, Brno 601 82, IČ: 70888337 o zajištění financování systému IDS JMK, kterou se město 

Hustopeče zavazuje ročně hradit příspěvek do účelového fondu pro zajištění fungování 

integrovaného dopravního systému JMK ve výši 50 Kč na občana města. Příspěvek pro rok 

2015 činí celkem 293.100,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 40/11/15: RM schválila souhlas k PD na odstranění administrativní budovy v 

ul. Vinařská , Hustopeče umístěné na pozemku parc. číslo 1240 v k.ú. Hustopeče u Brna 

vyhotovené Ing. arch. Tomášem Zlámalem, Vídeňská 13, Brno 639 00, IČ: 18777538. 

 

Usnesení RM č. 41/11/15: RM schválila udělení souhlasu k PD ke spojenému územnímu a 

stavebnímu řízení pro stavbu Fitness centrum Hustopeče na ul. Vinařská na pozemku p.č.1240 

v k.ú. Hustopeče u Brna vyhotovenou Ing. arch Tomášem Zlámalem, Vídeňská 13, Brno 639 

00, IČ: 18777538 pro žadatele FITNESS CLUB FREEDOM s.r.o., IČ: 277 564 91, Dukelské 

nám. 34/8, 69301 Hustopeče za podmínky, že vstupy a vjezdy do objektu budou výškově 

osazeny tak, aby příčný sklon plochy mezi objektem a vozovkou po výstavbě vyhovoval 

požadavkům na normový sklon chodníku 

 

Usnesení RM č. 42/11/15: RM schválila smlouvu s FITNESS CLUB FREEDOM s.r.o., IČ: 

277 564 91, Dukelské nám. 34/8, 69301 Hustopeče o souhlasu se stavbou Fitness centrum 

Hustopeče na ul. Vinařská na pozemku p.č.1240 v k.ú. Hustopeče u Brna za podmínky, že při 

napojení vodovodní přípojky na stávající řad nedojde k zásahu do vozovky na pozemku města. 

Součástí smlouvy je stanovení kauce pro uvedení zelených ploch, komunikace pro pěší do 

vyhovujícího stavu ve výši 10.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 43/11/15: RM vzala na vědomí žádost paní …, bytem Hustopeče na vydání 

kamenné dlažby na základě doplněného prohlášení ze dne 12.03.2015 k doložení vlastnictví 

kamenné dlažby na ulici Hradní. Rada se bude žádostí po důkladném prostudování problému 

znovu zabývat.  

 

Usnesení RM č. 44/11/15: RM schválila vyřazení majetku města Hustopeče z ORJ 255 - 

Veřejná správa v hodnotě 4.962 Kč, z ORJ 259 - Pronajímaný majetek v hodnotě 57.697 Kč, z 

ORJ 272 - v hodnotě 4.392 Kč, z ORJ 504 - v hodnotě 3.559 Kč, celkem 70.610 Kč. Majetek 

bude vyřazen prostřednictvím sběrného dvora města. 

 

Usnesení RM č. 45/11/15: RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 10.03.2015. 
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Usnesení RM č. 46/11/15: RM bere na vědomí rozbor kultury 2009 – 2013, sportu 2009 -

2013 včetně příspěvkové organizace "SPOZAM", mzdových nákladů v roce 2011 - 2012, 2011 

- 2013 v rámci projektu č. CZ.1.04./4.1.01/53.00029. 

 

Usnesení RM č. 47/11/15: RM bere na vědomí výsledek porovnání hospodářského výsledku 

hustopečského skákání pro roky 2009 – 2015. 

 

Usnesení (úkol) č. 48/11/15: RM ukládá připravit ukončení smlouvy s PPFP, s.r.o. na 

pořádání Hustopečského skákání. 

 

Usnesení RM č. 49/11/15: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření města 

Hustopeče č. 3/2015. Rada města doporučuje doplnění položky „Partnerská města“ s částkou 

100.000 Kč. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 50/11/15: RM schválila strategii provozu letního koupaliště a krytého bazénu, 

včetně nové „super“ permanentky, s předpokladem, že původní permanentky na nižší počty 

vstupů zůstanou zachovány. 

 

Usnesení (úkol) č. 51/11/15: RM ukládá ředitelům příspěvkových organizací a organizačních 

složek města zkontrolovat aktuálnost zveřejněného ceníku služeb poskytovaných městem. 

V případě rozdílu proti skutečnosti informovat o rozdílech p. ... z fin. odboru MěÚ ke sjednání 

nápravy. Zašlou jí aktuální stav, případně návrhy na úpravu. 

 

Usnesení RM č. 52/11/15: RM schválila Licenční smlouvu č. FP 13 mezi Městem Hustopeče 

a Centrem pro rodinu a sociální péči. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 53/11/15: RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Městem Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 54/11/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, Hustopeče 693 01 na 

pronájem 3+kk bytu ve 2 NP ul. Smetanova 2 v Hustopečích o výměře 106, 1 m2 za nájemné 

7.500 Kč. Text smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 55/11/15: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Starovice. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 56/11/15: RM schválila veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Starovičky. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 57/11/15: RM schválila veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Bořetice. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 58/11/15: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně 

závazné vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, s prodloužením 

doby akce pro žadatele …, Hustopeče, dne 18.4.2015 a to prodloužením na dobu do 04:00 hod. 
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následujícího dne tj. 19.4.2015 pro multikulturní a multižánrový mikrofestival Hafo fest 2015 v 

prostorách M-Klubu na ulici Herbenova 4, Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 59/11/15: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně 

závazné vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, s prodloužením 

doby akce pro žadatele …, Hustopeče, dne 11.4.2015 a to prodloužením na dobu do 04:00 hod. 

následujícího dne tj. 12.4.2015 pro akci: Taneční zábava - diskotéka v sále Společenského 

domu na ulici Herbenova Hustopeče. 

 

Usnesení (úkol) č. 60/11/15: RM ukládá jednateli Technických služeb Hustopeče, s.r.o. zaslat 

radě města náplň činnosti a plánované akce Technických služeb Hustopeče s.r.o. na rok 2015 a 

předpokládaný rozpočet společnosti na rok 2015.  

 

Usnesení RM č. 61/11/15: RM navrhuje setrvat na stávající výši odměny uvolněných 

zastupitelů v souvislosti s nařízením vlády ze dne 16.3.2015, s účinností od 1.4.2015 

 

Usnesení RM č. 62/11/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 63/11/15: RM souhlasí s uzavřením smlouvy na provedení aukce nákupu 

plynu na rok 2016 pro společnost Energo Hustopeče s.r.o., prostřednictvím společnosti Tender 

Service Bohemia s.r.o. Břeclav. Vysoutěženou cenu bude město Hustopeče akceptovat jako 

cenu vstupů dodávek pro nasmlouvané objekty města. Cena nesmí být vyšší než 690,- Kč. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 64/11/15: RM ukládá prověřit možnosti a podmínky omezení 

nedělního sekání za pomoci Obecně závazné vyhlášky. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 65/11/15: RM ukládá zabývat se statutem a výběrem hustopečského 

městského vína a Duelu vín – 20.11.2015. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 66/11/15: RM pověřuje ... svoláním Burčákové komise pro zajištění 

přípravy a organizace Burčákových slavností 2015. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 67/11/15: RM ukládá promyslet možnosti úpravy vzhledu sběrných 

hnízd ve městě.  

 

Usnesení (úkol) č. 68/11/15: RM ukládá informovat radu o průběhu auditu nemocnice.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 69/11/15: RM ukládá prověřit možnosti řešení parkování osobních 

vozidel před domy na ul. Šafaříkova.  

 

 

 


