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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 21. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 25.08.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/21/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/21/15: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 1 – Multifunkční zařízení a skenovací 

linka uchazeče Spin servis s.r.o. se sídlem Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ 25583735  

 

Usnesení č. 3/21/15: RM schválila smlouvu o dílo na „Elektronizaci Městského úřadu 

Hustopeče“ Dílčí plnění 1 – Multifunkční zařízení a skenovací linka s uchazečem Spin servis 

s.r.o. se sídlem Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ 25583735. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 4/21/15: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 2 – Elektronizace procesů uchazeče 

Gordic spol. s r.o. se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783  

 

Usnesení č. 5/21/15: RM schválila smlouvu o dílo a servisní smlouvu na „Elektronizaci 

Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 2 – Elektronizace procesů s uchazečem Gordic spol. 

s r.o. se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 6/21/15: RM schválila smlouvu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3 

Brno 601 82, IČ: 70888337 o poskytnutí dotace na Hustopečské skákání 300.000,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 7/21/15: RM ukládá projednat úpravu sběrných míst a promyslet okolní 

úpravy. RM nepožaduje stejné materiály na úpravu sběrných míst. Preferuje funkčnost a zeleň. 

Nebrání se ani jinému řešení. 

 

Usnesení (úkol) č. 8/21/15: RM ukládá zjistit možnosti stavebně technického řešení na úpravu 

sběrných míst včetně okolních úprav. Zjistit možnosti případných dotací na úpravu sběrných 

míst. 

 

Usnesení č. 9/21/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 10/21/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Kaple hřbitov 

Hustopeče – podlaha“ se společností Milan Čukan se sídlem Dobrovského 63/4,693 01 

Hustopeče, IČ 10559418 kterým se stanovuje termín dokončení díla do 30ti dnů od zaslání 

rozhodnutí o poskytnutí dotace. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 11/21/15: RM bere na vědomí informaci paní starostky o stavu jednání se 

společností BORS Břeclav a.s. ohledně vypořádání pozemků v zaplocené části v areálu 

společnosti BORS Břeclav a.s. v Hustopečích a pod zaužívanou cestou pod dálnicí.  
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Usnesení č. 12/21/15: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru směny části 

pozemku města Hustopeče 3354/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v geometrickém plánu číslo 2855-

52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. č. 3355/3 o výměře 66 m2 za pozemek parcela číslo 

KN 356/2 o výměře 22 m2 a části pozemku parcela číslo 376/25 o výměře cca 38 m2 vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna s tím, že strany směnné uhradí poměrné náklady na vyhotovení 

geometrického plánu na oddělení parcely 376/25 a náklady spojené s převodem pozemku. Text 

záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/21/15: RM doporučuje ZM neschválení Vyhlášení záměru směny části 

pozemku 285/1 o výměře 52 m2 vedeného jako ostatní plocha ohledně nabytí pozemku parc. č. 

3307 vedeného jako orná půda a dle GP č. 2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. č. 

376/16 městem Hustopeče pod komunikací v Hustopečích.  

 

Usnesení č. 14/21/15: RM schválila Smlouvu o krátkodobém připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12123833 se společností E.ON Distribuce, a. s., IČ: 

28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 15/21/15: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci č. 2014/182 projektanta 

HBH Projekt, spol. s r. o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno, na stavbu „REKONSTRUKCE CB 

VOZOVKY D2 KM 24,3 – 18,4 VLEVO“ pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 

Praha 4 pro stavební povolení.  

 

Usnesení č. 16/21/15: RM schválila zaslání požadavku na EON o posunutí termínu kabelizace 

části ulice Jiráskova, po které je vedena bezbariérová trasa, o cca 10let.  

 

Usnesení č. 17/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s Janou Radovou, IČ: 62148958, 

Kollárova 315/15, Hustopeče 693 01 na pronájem části pozemku p.č.725 o výměře 240 m2 

vedeného jako ostatní plocha, zapsaného pro k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem 

parkování vozidel firmy za roční nájemné 4.713,- Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 18/21/15: RM schválila pachtovní smlouvu s… nar… ., bytem …, Hlučín 748 01 

na propachtování pozemků p.č.3922/2 a 3929 zapsaných na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. 

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

Hustopeče za účelem provozování drobné zemědělské činnosti a zpevnění přístupové cesty za 

roční pachtovné 496 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu  

 

Usnesení č. 19/21/15: RM schválila zařazení pozemku p.č.45444/84 vedeného jak orná půda 

zapsaného na LV č.2338 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče do viniční tratě Na výsluní ve 

vinařské obci Hustopeče.  

 

Usnesení č. 20/21/15: RM schválila vyřazení telefonu Euroset 2005 Siemens z ORJ 255 v 

hodnotě 877,18Kč.  

 

Usnesení č. 21/21/15: RM schválila vyřazení klimatizační jednotky Airwell z ORJ 255 v 

hodnotě 38.734,50Kč  
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Usnesení č. 22/21/15: RM bere na vědomí informaci o projektu Sociální automobil.  

 

Usnesení č. 23/21/15: RM schválila příspěvek na Sociální automobil v částce 20.000,- Kč bez 

DPH. 

 

Usnesení č. 24/21/15: RM schválila žádost … a současně schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě 

o nájmu bytu č. 30, na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče 

a …, který se současné nájemkyni prodlužuje nájem do 31. 10. 2015. Text dodatku je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 25/21/15: RM schválila povolení instalování zařízení na příjem internetu pro …, 

nar. …, bytová jednotka č. 124 a 125 na ubytovně Mostař. Po ukončení nájmu proběhne uvedení 

do původního stavu. 

 

Usnesení č. 26/21/15: RM doporučuje ZM ke schválení systém spolufinancování sociálních 

služeb pro ORP Hustopeče prostřednictvím Minimální sítě sociálních služeb ORP Hustopeče a 

Minimální sítě služeb odborného sociálního poradenství a sociální péče pro rok 2016 okres 

Břeclav, který se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o přiznání finanční podpory 

Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Minimální 

síť sociálních služeb ORP Hustopeče včetně způsobu jejich financování a Minimální síť služeb 

odborného sociálního poradenství a sociální péče pro rok 2016 okres Břeclav jsou přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 27/21/15: RM schválila podání žaloby a vymáhání peněžitého plnění 

dlužníka …, bytem Kpt. Jaroše 1001/1, 69301 Hustopeče, pro dluh 6.909,-Kč včetně 

příslušenství, který dluží Městu Hustopeče.  

 

Usnesení č. 28/21/15: RM neschválila skácení jasanu rostoucího na hřbitově v Hustopečích 

z důvodu poškozování hrobů růstem. RM se chce zabývat zelení na hřbitově komplexně. 

 

Usnesení (úkol) č. 29/21/15: RM ukládá projednat s panem … možný přesun hrobu či jiné 

varianty. 

 

Usnesení č. 30/21/15: RM bere na vědomí informaci o pořizování Územních studií Hustopeče 

– S5 a S9, a ukládá MPO, OŽP a ORR zajistit ve spolupráci s Vak Břeclav a. s. aktualizaci 

Generelu odvodnění města Hustopeče a jeho další využití pro rozhodování města Hustopeče i 

pořizování jeho územně plánovacích dokumentací a podkladů.  

 

Usnesení č. 31/21/15: RM doporučuje ZM ke schválení pokračovat v odkoupení od Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových nově vytvořené a vyčleněné parcely č. 1226/17 

dle GP č.3287-243/2013 v k.ú. Hustopeče u Brna, na níž se nachází parkoviště, za orientační 

cenu 970.000,-Kč a náklady za vyhotovení znaleckého posudku.  

 

Usnesení č. 32/21/15: RM doporučuje ZM ke schválení úhradu za bezesmluvní užívání části 

pozemku p.č.1226/17 o výměře 623 m2 zastavěného parkovištěm ve vlastnictví Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, a to počínaje 1.1.2003. Úhrada bezesmluvního 

užívání je nutnou podmínkou stanovenou prodávajícím pro odprodej předmětné parcely.  
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Usnesení č. 33/21/15: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí, s obcí Vrbice, a to za roční příspěvek pro 

město Hustopeče ve výši 7.617 Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 34/21/15: RM schválila revokaci usnesení č. 70/20/15, kterým RM uložila MPO 

zajištění nového dodavatele plynu do 7 městských odběrných míst prostřednictvím aukce od 

společnosti TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o. IČ: 01941801 se sídlem Na Řádku 514/1, 

Břeclav.  

 

Usnesení č. 35/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, nar. …, …, Hustopeče 693 01 na 

pronájem části pozemku 1329/82 o výměře 30 m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na 

LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem umístění plynoměrné skříně, 

pergoly a posezení včetně stolů a lavic a péče o pozemek a umístěnou zeleň. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 36/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, nar. …, bytem …, Hustopeče 693 

01, Hustopeče 693 01 na pronájem části pozemku 1329/82 o výměře 2,8 x 4 m vedeného jako 

ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem 

umístění posezení a péče o pozemek a umístěnou zeleň. Text smlouvy je přílohou zápisu  

 

Usnesení č. 37/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, nar. …, bytem …, Hustopeče 693 

01, Hustopeče 693 01 na pronájem části pozemku 1329/82 o výměře 34 m2 vedeného jako 

ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem 

umístění posezení včetně stolů, lavic a zastřešení a péče o pozemek a umístěnou zeleň. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 38/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, nar. …, bytem …, Hustopeče 693 

01, na pronájem části pozemku 1261/4 o výměře 41 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

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

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem umístění posezení včetně 

stolů a lavic a péče o pozemek a umístěnou zeleň. Text smlouvy je přílohou zápisu  

 

Usnesení č. 39/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, nar. …, bytem …, Hustopeče 693 

01, na pronájem části pozemku 1329/82 o výměře 35,2 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

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

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem umístění pergoly a posezení 

včetně stolů a lavic a péče o pozemek a umístěnou zeleň. Text smlouvy je přílohou zápisu  

 

Usnesení (úkol) č. 40/21/15: RM schválila Podání žádosti o provedení měření hluku z dálnice 

z důvodu přesunu kamionové přepravy ze silnice II/425 na D2 a to Krajskou hygienickou stanici 

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČ: 71009191, Jeřábkova 4, 602 00 Brno.  

 

Usnesení č. 41/21/15: RM schválila dodatek č.3 k nájemní smlouvě s HALP PRINT s.r.o., 

Šafaříkova 40, Hustopeče 693 01, IČ: 44041896 na pronájem objektu na p.č.868/2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, kterým se odkládá splatnost nájemného za období od 1.10.2014 do 30.9.2015 

na dobu po 1.10.2015. Odložené nájemné bude uhrazeno ve 4 pravidelných kvartálních 

splátkách počínaje 30.10.2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 42/21/15: RM schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě se …, bytem …, 

Vranovice 691 25, kterým se rozšiřuje pronajímaná výměra pozemku p.č.4542/242 vedeného 

jako orná půda na 57 m2 a nájemné nově činí 399 Kč. Text dodatku je přílohou záměru.  

 

Usnesení č. 43/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, …, Hustopeče 693 01, kterým se 

pronajímá pozemek p.č. 375/10 vedený jako trvalý travní porost nad sklepem nájemce, zapsaný 

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

Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovišti Hustopeče za nájemné 789 Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 44/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, …, Hustopeče 693 01 na pronájem 

částí pozemku p.č.869/1 o souhrnné výměře 80 m2 vedeného na LV č.10001 pro obec 

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

pracovišti Hustopeče za nájemné 184 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 45/21/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, oba bytem …, Hustopeče 693 01 

na pronájem pozemku p.č.4545/37 vedeného jak ostatní plocha na LV č10001 pro obec 

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

pracoviště Hustopeče za účelem umístění včelstev za roční nájemné 300 Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 46/21/15: RM bere na vědomí informace o provozu zametacího stroje 

BOKIMOBIL v Technických službách Hustopeče s.r.o.  

 

Usnesení č. 47/21/15: RM schválila smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na zpracování 

projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro realizaci díla „Výstavba parkoviště 

pro osobní automobily ve městě Hustopeče, na ulici Nádražní, parcela č. 1234/3, 1236/5 a 

1235/6 v k.ú. Hustopeče u Brna“ se společností ViaDesigne, s.r.o., se sídlem Na Zahradách 16, 

Břeclav 690 02, IČ 27696880 za cenu 114 700,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 48/21/15: RM schválila výběr uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku na 

veřejnou zakázku „Zpracování PD na prodloužení veřejné kanalizace na ulici Nádražní v 

Hustopečích“: Ing. Eva Trojková se sídlem Čs. armády 1205/220, 691 41 Břeclav-Poštorná, IČ 

41012127  

 

Usnesení č. 49/21/15: RM schválila umístění uchazeče na dalším místě ve veřejné zakázce 

„Zpracování PD na prodloužení veřejné kanalizace na ulici Nádražní v Hustopečích“: AQUA 

PROCON s.r.o. se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 46964371  

 

Usnesení č. 50/21/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Zpracování PD na prodloužení 

veřejné kanalizace na ulici Nádražní v Hustopečích“ s vybraným uchazečem Ing. Evou 

Trojkovou se sídlem Čs. armády 1205/220, 691 41 Břeclav-Poštorná, IČ 41012127 za částku 

182.500,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 51/21/15: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování „ Studie zatrubnění 

otevřeného koryta Štinkavky“ se zhotovitelem Projekce inženýrských sítí s.r.o. se sídlem Za 

Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČ 29319706 za cenu 35.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  
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Usnesení č. 52/21/15: RM schválila smlouvu s Liborem Schwarzem, Dlouhá 2, Hustopeče 693 

01, IČ: 10563229 na zhotovení projektové dokumentace stavby „Zateplení západní fasády 

Mateřské školy Na sídlišti-Hustopeče" za cenu 15.000 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 53/21/15: RM schválila dodatek ke smlouvě z 18.3.2015 s Liborem Schwarzem, 

Dlouhá 2, Hustopeče 693 01, IČ: 10563229 na zhotovení projektové dokumentace pro 

rekolaudaci Domu U Synků, kterým se mění požadavky na požárně bezpečnostní řešení objektu 

a cena za dílo se zvyšuje o 6.500,-Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 54/21/15: 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 sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 

jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku s prodloužení 

doby akce pro spolek VŠEHOSCHOPNÝCH (kontaktní osoba - …), pro den 04.09.2015 a to 

prodloužením na dobu od 19: 00 hod. toho dne do 02:00 hod. dne následujícího, tj. 05.09.2015, 

pro akci Ovčí bál v ovčárně za hustopečským rybníkem.  

 

Usnesení č. 55/21/15: RM schválila dokončení židovského hřbitova (panely + brána). 

 

Usnesení č. 56/21/15: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s Milanem Čukanem, 

Dobrovského 63/4, Hustopeče 693 01, IČ: 10559418 na zhotovení podlahy hřbitovní kaple, 

kterým se posunuje termín zahájení prací na dobu po obdržení dotace. Text dodatku je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 57/21/15: RM schválila komisionářskou smlouvu mezi městem Hustopeče a Bc. 

Jitkou Radovou se sídlem Nerudova 714/59, 693 01 Hustopeče, IČ 64457699 ohledně prodeje 

lihoviny Mandle v Turistickém informačním středisku Hustopeče. 

 

Usnesení č. 58/21/15: RM schválila revokaci usnesení RM č. 66/13/15, kterým byla schválena 

rámcová kupní smlouva na věci movité se Svatoplukem Radou, se sídlem Na Hradbách 688/4, 

693 01 Hustopeče, IČ 44126247 ohledně nákupu lihoviny Mandle pro Turistické informační 

středisko Hustopeče. 

 

Usnesení č. 59/21/15: RM schválila výběr uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku na 

veřejnou zakázku „Obnova větrolamu“: Zahradnické úpravy, s.r.o. se sídlem Jílkova 124, 615 

32 Brno, IČ 27707113  

 

Usnesení č. 60/21/15: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech ve veřejné zakázce 

„Obnova větrolamu“: 2. Kavyl, s.r.o. se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, 

3. Hortiscentrum, s.r.o. se sídlem Komenského 220, 667 01 Židlochovice, IČ 262721130  

 

Usnesení č. 61/21/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Obnova větrolamu“ s vybraným 

uchazečem Zahradnické úpravy, s.r.o. se sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113 za 

cenu díla 425.853,14 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 62/21/15: RM schválila zřízení pracovní pozice Asistent prevence kriminality ve 

složce Městské policie Hustopeče a schvaluje změny Organizačního řádu MěP, včetně přílohy 

dle návrhu, s platností od 01.09.2015.  
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Usnesení (úkol) č. 63/21/15: RM ukládá … k vyřízení žádosti na ÚP Břeclav o dotaci na 

pracovní místo VPP – Asistent prevence kriminality a … k zajištění převedení rozpočtových 

finančních prostředků na ostatní náklady pro zřízení a provoz pracovní pozice Asistent prevence 

kriminality.  

 

Usnesení (úkol) č. 64/21/15: RM ukládá jednat s … o možnostech úpravy tisku a vzájemné 

spolupráci při přípravě knihy Mandlová kuchařka. 

 

Usnesení č. 65/21/15: RM schválila ceník vstupného do sauny dle návrhu. Ceník je přílohou 

zápisu. 
 

Usnesení č. 66/21/15: RM schválila žádost o schválení nájemní smlouvy nebytového 

prostoru bývalé masérny v prostorách budovy sauny. 

 

Usnesení č. 67/21/15: RM schválila žádost o schválení pronájmu vodní plochy malého krytého 

bazénu za účelem pořádání kurzů plavání dětí od 6.měsíců do 6 let.  
 

Usnesení č. 68/21/15: RM schválila výzvu a zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Technická pomoc při pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických 

podkladů pro správní území města s rozšířenou působností Hustopeče v letech 2015 až 2016“ 

a seznam vyzvaných dodavatelů: Hrdlička spol. s r. o., IČ 18601227; AR projekt s.r.o., IČ 

63496992; Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., IČ 18824463  

 

Usnesení č. 69/21/15: RM schválila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení 

a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zhotovitele veřejné zakázky Technická pomoc při 

pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů pro správní území města s 

rozšířenou působností Hustopeče v letech 2015 až 2016“ ve složení:  

1. … – náhradník … 

2. … – náhradník …  

3. … – náhradník …  

 

Usnesení č. 70/21/15: RM schválila komisi pro otevírání oblek s nabídkami a pro posouzení a 

hodnocení nabídek veřejné zakázky na zhotovitele veřejné zakázky Územní studie – Hustopeče 

S7 ve složení:  

1. … – náhradník … 

2. … – náhradník …  

3. … – náhradník …  

4. … – náhradník …  

5. .. – náhradník …  

 

Usnesení č. 71/21/15: RM doporučuje ZM ke schválení 9. rozpočtové opatření. 

 

Usnesení č. 72/21/15: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o složení a užití kauce s 

Miloslavem Žákem, Zádvorník 464, Velké Němčice 69163, IČ: 43373208, kterým se posunuje 

termín předání vyklizených nemovitostí do 31.8.2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 73/21/15: RM schválila smlouvu o dílo na provádění odborných činností v 

souvislosti s realizací projektu Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče se společností 

ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, Zlín 76001, IČ: 03581853.  
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Usnesení č. 74/21/15: RM schválila Jmenování projektového týmu k akci „Odpočívadla a 

informační tabule v lokalitě tůně v nivě Štinkavky“ v tomto složení: Projektový manažer …, 

Projektový koordinátor …, Finanční manažer …, Odborný garant …, Administrátor projektu 

…, Manažer publicity …, Manažer kvality …, Právník projektu …, odborný pracovník, 

udržitelnost …  

 

Usnesení č. 75/21/15: RM schválila smlouvu s Byty Hustopeče s.r.o., IČ:02907704, 

Havlíčkova 540/28, Hustopeče o souhlasu se stavbou bytového domu a sjezdu na pozemcích 

města p.č. KN 1558/1 a 1234/1 v k.ú. Hustopeče u Brna a o souhlasu s úhradou vyvolané 

investice min. 8 parkovacích míst. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 76/21/15: RM doporučuje ZM ke schválení Bezúplatný převod pozemku parcela 

číslo KN 8399/12, části pozemku parcela číslo KN 3128/3 o výměře cca 440 m2 a části 

pozemku parcela číslo KN 3128/2 o výměře cca 55 m2 vše v katastrálním území Hustopeče u 

Brna od České republiky, Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov.  

 

Usnesení č. 77/21/15: RM schválila smlouvu o výpůjčce na Křížový vrch s …, bytem …, 298 

34 Rožďalovice sjednanou na dobu určitou, a to od 8.9.2015 do 10.9.2015 do 9:00 ráno.  

 

Usnesení č. 78/21/15: RM schválila výjimku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský 

zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání z počtu 

dětí ve třídě pro MŠ Školní Hustopeče pro školní rok 2015/16 na celkový počet 112 dětí, t.j. 28 

dětí ve třídě. 

 

Usnesení č. 79/21/15: RM schválila objednávku oddělení části pozemku parcela číslo KN 

1689 o výměře cca 540 m2 geometrickým plánem v zaplocené části zahrady užívané ZŠ 

Komenského. 

 

Usnesení č. 80/21/15: RM schválila smlouvu o správě práv k registrované a chráněné odrůdě 

mandloně s Mendelovou univerzitou v Brně. 


