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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 81. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 19.12.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/81/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/81/17: RM bere na vědomí, že starostka nevyhradí výlepové plochy pro 

Prezidentské volby 2018, dočasné plakátovací plochy budou ve správě MaKu.  

 

Usnesení č. 3/81/17: RM ukládá organizačním složkám Marketing a kultura a Městské služby 

zajistit instalaci a pronájem reklamních ploch na využití pro Prezidentské volby 2018. Částka 

za výlep bude dle ceníku města. 

 

Usnesení č. 4/81/17: RM schválila Smlouvu č.: HO- 014330046653/002 o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice 7, 37001 České Budějovice na pozemku parc. č. KN 1557/1 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3658-21000/2017 zhotovený firmou MDP GEO, s.r.o. za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- 

Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 5/81/17: RM schválila uzavření Smlouvy na provedení práce – dláždění urnového 

háje na městském hřbitově s Pavlem Urbánkem, Uherčice 189, IČ 64456986, za vysoutěženou 

cenu 443.097 Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení (úkol) č. 6/81/17: RM ukládá Městským službám vyčistit pozemek parc.č. 

4542/237, následně jej zadláždit zámkovou dlažbou a oplotit. Zároveň vyčistit studnu a 

zabezpečit víko zámkem.  

 

Usnesení (úkol) č. 7/81/17: RM ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče navrhnout 

podmínky poskytnutí práva čerpání vody ze studny na pozemku parcela číslo KN 4542/237 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna případným žadatelům.  

 

Usnesení č. 8/81/17: RM schválila darovací smlouvu Women for Women, o.p.s. IČ: 

24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 s obdarovaným Základní školou 

Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace ve výši 2660,-Kč pro 

úhradu obědů ve prospěch jednoho nezletilého žáka. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 9/81/17: RM schválila nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 411/20 o 

výměře 38 m2 v k.ú. Hustopeče na ulici Na Hradbách se společností ALTENBERK s.r.o., Se 

sídlem Janáčkova 888/7, 693 01 Hustopeče, IČ: 60718625. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/81/17: RM schválila změnu dopravního režimu a změnu dopravního značení 

obytné zóny „Větrná“ na „Zóna 30“. Rozsah zóny a stávající dopravní značení uvnitř „Zóny 

30“ zůstane zachováno, a to včetně dodatkových tabulek, povolujících vjezd vozidlům 

zásobování.  
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Usnesení č. 11/81/17: RM schválila souhlas s demolicí objektu na pozemku parc.č. 1187, k.ú. 

Hustopeče u Brna pro investora Frauenthal Automotive Hustopeče, s.r.o., Bratislavská 130/2, 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 12/81/17: RM schválila souhlas s projektovou dokumentací na akci: „Garáž RD 

…, Hradní“, na pozemku parc.č. 1484, k.ú. Hustopeče, kterou předložil projektant Ing. …, 

Kobylí, v zastoupení investora Mgr. …, Hradní …, Hustopeče.  

 

Usnesení (úkol) č. 13/81/17: RM ukládá upozornit investora stavby „Garáž RD …, Hradní“, 

na pozemku parc.č. 1484, k.ú. Hustopeče o plánu města vybudovat kanalizaci mezi jejím 

pozemkem a objektem Městských služeb, a s tím souvisejícím možným dočasným omezením 

přístupu na pozemek. 

 

Usnesení č. 14/81/17: RM neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. KN 

2429/1 o výměře 8 m2 zapsaného na LV 10001 v k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 15/81/17: RM neschvaluje žádost společnosti RGV, a. s., se sídlem Břeclav, J. 

Opletala 2403, která žádá v zastoupení investora E.ON Distribuce, IČ 28085400, se sídlem 

České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, město Hustopeče o vyjádření k územnímu 

rozhodnutí o umístění stavby na akci "Hustopeče, k.NN, Kuchyňka 1030035833".  

 

Usnesení č. 16/81/17: RM konstatuje, že je RM konstatuje, že je vyhlášení záměru prodeje 

pozemků p.č.3915/1 a 3918 zapsaných na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna bezpředmětné, 

protože s odvoláním na Usnesení ZM č. 33/XXII/14: ZM prohlašuje, že město nehodlá 

prodávat pozemky v „Mandloňových sadech“ p.č. 3824/1, 3906/3, 3907/3, 3908/3, 3913/1, 

3913/2, 3913/3, 3913/4, 3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 3918, 3922/1, 3924, 3925, 3929, 3933, 

3934/1, 3934/2, 3935, 3936/2, 3937, 3938, 3939/1, 3939/2, 3940, 3941, 3942, 3943, 3949, 

3953, 3954, 3955, 3956/1, 3956/2, 3957, 3958/1, 3958/2, 3959, 3963, 3964, 3965, 3966, 

3977/1, 3977/2, 3977/6, 3977/7, 3978, 3979, 3981, 3986, 3987, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 

4028/2, 5403/1, 5406/5, 5415/14, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Veškeré žádosti o prodej těchto 

pozemků budou automaticky odkládány. O prodeji bude jednáno pouze v případě, že 

zastupitelstvo z vlastní iniciativy rozhodne o jejich prodeji.  

 

Usnesení č. 17/81/17: RM odkládá schválení projektové dokumentace novostavby RD 

investora …, Jiráskova …, Brno zpracovanou projektantem Ing. …. Souhlas je podmíněn 

přepracováním projektové dokumentace v části připojení na místní komunikaci v úpravě sjezdu 

na městských pozemcích ve stávající šíři.  

 

Usnesení č. 18/81/17: RM odkládá schválení projektové dokumentace novostavby RD na p. 

č. 1614/1a 1614/2 a k vybudování sjezdu na přilehlou místní komunikaci v k.ú. Hustopeče u 

Brna, investora …, Svat.Čecha …, Hustopeče zpracovanou projektantkou …. Souhlas je 

podmíněn přepracováním projektové dokumentace v části připojení na místní komunikaci s 

šířkou sjezdu v max. šíři 6 m.  

 

Usnesení č. 19/81/17: RM odkládá schválení a předává nabídku na projektování metropolitní 

sítě společností VanCo.cz s.r.o. na jednání SK.  

 

Usnesení (úkol) č. 20/81/17: RM ukládá předložit návrh řešení in-line dráhy v areálu hřiště 

Lipová v předpokládaných variantách – bez mostu + stávající návrh řešení 
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Usnesení č. 21/81/17: RM schválila cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace 

komunikace na ulici Tábory v Hustopečích od společnosti Viadesigne s.r.o. se sídlem Na 

Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 za cenu 27.590 bez DPH. Cenová nabídka 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 22/81/17: RM schválila smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace 

ve stupni dokumentace pro stavební povolení komunikace na ulici Tábory v Hustopečích od 

společnosti Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 

za cenu 27.590 bez DPH s termínem dodání do 30.06.2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 23/81/17: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. se sídlem 

Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, IČ 24124664. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 24/81/17: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 

693 01 Hustopeče, IČ 27739651. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/81/17: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče, 

IČ 46903950. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/81/17: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, 

IČ 0055801. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 27/81/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání Agrotec 2018 se Zdeňkem Rybářem, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, Nerudova 

303/34, fyzickou osobou podnikající podle živnostenského zákona, nezapsanou v obchodním 

rejstříku a Milanem Ledvinou, IČ 44172150, 693 01 Hustopeče, Palackého 404/24, fyzickou 

osobou podnikající podle živnostenského zákona, nezapsanou v obchodním rejstříku, 

podnikající na základě smlouvy o sdružení jako ELMAT sdružení podnikatelů Milan Ledvina 

– Zdeněk Rybář, Nerudova 34, Hustopeče 69301, DIČ: CZ7002254061. Text dohody je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 28/81/17: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s Fan Elektroinvest, s.r.o.se sídlem Nádražní 37, 693 01 

Hustopeče, IČ 25556576, text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 29/81/17: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.10.2017 

na méněpráce v hodnotě 7 665 Kč bez DPH se STROMMY COMPANY s r.o., IČ 01919652, 

Se sídlem Andělská Hora 143, 793 31. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 30/81/17: RM schválila uzavření Příkazní smlouvy na výkon práv a povinností v 

zadávacích řízeních veřejných zakázek "Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče", "ZŠ Komenského, Hustopeče - Vybavení odborných učeben", "ZŠ Komenského, 

Hustopeče - HW a SW do učeben", "ZŠ Komenského, Hustopeče - Síťové vybavení a 

konektivita" s příkazcem WebSport & Consulting service s. r. o., IČ 29277825, se sídlem Dr. 

Svěráka 13, 680 01 Boskovice, jednající Mgr. …, za celkovou cenu 127 050 Kč vč. DPH. Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  
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Usnesení (úkol) č. 31/81/17: RM ukládá řediteli SPOZAM ve spolupráci s Majetkoprávním 

odborem MěÚ připravit zadávací dokumentaci na výběrové řízení pro veřejnou zakázku na 

Rekonstrukci kotelny krytého bazénu (výměna plynových kotlů a rozvodů, výměna 

kogenerační jednotky a rozvodů a výměna bojleru na TUV včetně rozvodů) v ceně do 3.200.000 

Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 32/81/17: RM schválila nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor pro 

konání voleb prezidenta České republiky s Gymnázium T.G.Masaryka, IČ: 60680369, 

Dukelské nám. 7., 69301 Hustopeče za částku 1.391,- Kč, příp. 2.782,- Kč v případě konání 2. 

kola volby. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 33/81/17: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou se společností Jednota 

spotřební družstvo v Mikulově, se sídlem Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247 

na akci obslužná komunikace "Žižkova - Brněnská včetně OK". Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 34/81/17: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou se společností Agrotec 

a.s., se sídlem Brněnská 12/74, 693 01 Hustopeče, IČ: 00544957 na akci obslužná komunikace 

"Žižkova - Brněnská včetně OK". Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 35/81/17: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou s panem …, trvale bytem 

Svat. Čecha …, 693 01 Hustopeče na akci obslužná komunikace "Žižkova - Brněnská včetně 

OK". Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 36/81/17: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou s panem … trvale bytem 

Na Kocínce …, 160 00 Praha na akci obslužná komunikace "Žižkova - Brněnská včetně OK". 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 37/81/17: RM schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor ve Společenském 

domě v Hustopečích, Herbenova 4 pro Hustopečskou chasu a.s. se sídlem U Větrolamu 1119/4, 

693 01 Hustopeče, IČ 26637421 na dětský krojový ples  

 

Usnesení č. 38/81/17: RM schválila odmítnutí úhrady částky 300.775 Kč s přísl. společnosti 

Energie Pro s.r.o. se sídlem  U Sluncové 666/12a, 186 00 Praha – Karlín, IČ 24701921  na 

smluvní pokutě ve výši 30% ceny bez DPH za námi neodebrané sjednané množství elektřiny a 

zemního plynu za rok 2016 a 2017 a ušlý zisk v podobě stálého měsíčního platu ve výši 100 Kč 

za každý měsíc, v němž nedošlo k odběru komodity 

 

Usnesení č. 39/81/17: RM schválila odmítnutí úhrady částky 55.225 Kč s přísl. Společnosti 

Amper Market. a.s. se sídlem Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, IČ 242183 za dodávku 

elektřiny a plynu za období od 01.12 do 10.12. 2015 a od 23.12. do 31.12.2015 

 

Usnesení č. 40/81/17: RM bere na vědomí zápis z grantové a investiční komise ze dne 

06.12.2017.  

 

Usnesení č. 41/81/17: RM schválila rozpočet na činnost Školské a kulturní komise na rok 2018 

ve výši 22.000 Kč. (Setkání pedagogů u příležitosti Dne učitelů - 8.000 Kč; Táborák ke konci 

školního roku - 8.000 Kč; Mikulášské/Vánoční dílničky - 6.000 Kč)  

 



5 

Usnesení č. 42/81/17: RM schválila bezplatné umístění banneru s upoutávkou na Hustopečský 

Country bál na zábradlí křižovatky u kina. Banner bude umístěn v období 8.1. 2018 – 22.1. 

2018, včetně bezplatného zveřejnění pozvánky A6 v Hustopečských listech.   

 

Usnesení č. 43/81/17: RM schválila dodatky smluv na pronájem bytových jednotek v Domě – 

Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče na dobu určitou od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. 

Seznam včetně dodatků jsou přílohu zápisu.  

 

Usnesení č. 44/81/17: RM schválila přijetí paní …, nar. …, trvale bytem: L. Svobody …, 

Hustopeče do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt. č. … k datu 1. 1. 

2018.  

 

Usnesení č. 45/81/17: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. …, Dům – Penzion pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem a 

…, nar. …, trvale bytem L. Svobody …, Hustopeče, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 46/81/17: RM schválila Darovací smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným a …, nar. … trvale bytem L. Svobody …, Hustopeče 

jako dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností k 1. 1. 2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/81/17: RM schválila smlouvy na pronájem bytových jednotek na ubytovně 

Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností 

od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 31. 12. 2018, pro 

následující bytové jednotky a uživatele:  

Byt. jednotka č. 1 – byt č. 109 a 111, …, dcera …  

Byt. jednotka č. 2 – byt č. 117, …, dcera …  

Byt. jednotka 3 – byt č. 120 …, syn …  

Byt. jednotka 4 – byt č. 124 a 125 …, vnuk …  

Byt č. 209 …  

Byt č. 210 …  

Byt č. 211 …  

Byt č. 212 … + 50 Kč měsíčně za sklad č. 230  

Byt č. 213 …  

Byt č. 302, 303 a 304 … a …, děti … a … + sklad č. 307  

Byt č. 309 …  

Byt č. 310 a 311 … a …  

Byt č. 312 a 313 …, … + 200 Kč měsíčně za psy + 100 Kč měsíčně za sklad č. 207.  

Byt č. 402 …  

Byt č. 403 …  

Byt č. 404 …  

Byt č. 409 …  

Byt č. 410 a 411 … a …, dcera … + 200 Kč měsíčně za sklad č. 407 a 408  

Byt č. 412 …  

Byt č. 413 …  

 

Usnesení č. 48/81/17: RM schválila nájemní smlouvu mezi městem Hustopeče a nájemníky 

… a …, oba trvale bytem Kpt. Jaroše …, Hustopeče, k bytu č. …, … a … v ubytovně Mostař 

a to od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 31. 3. 2018. 

Manželé budou byt užívat s … a …. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 49/81/17: RM schválila přidělení bytu č. … na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, … (nar. …) do nájmu s platností od 01. 02. 2018 do 31. 01. 2019.  

 

Usnesení č. 50/81/17: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. …, na adrese Svat. Čecha 

174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní … (nar. …) a to s platností od 01. 02. 2018 

do 31. 01. 2019. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

Pro uzavření nájemní smlouvy připomíná RM uzavření notářské doložky.  

 

Usnesení č. 51/81/17: RM schválila přidělení bytu č. … na adrese Svat. Čecha 174/3, 

Hustopeče, … (nar. …) do nájmu s platností od 01. 02. 2018 do 31 10. 2018.  

 

Usnesení č. 52/81/17: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. …, na adrese Svat. Čecha 

174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a …, a to s platností od 01. 02. 2018 do 31. 10. 

2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

Pro uzavření nájemní smlouvy připomíná RM uzavření notářské doložky.  

 

Usnesení č. 53/81/17: RM schválila žádost …, nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, 

Hustopeče, o prodloužení nájmu bytu č. … na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, a to do 31. 

1. 2019.  

 

Usnesení č. 54/81/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese 

Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem 

Svat. Čecha … v Hustopečích, kterým se současné nájemkyni prodlužuje nájem do 31. 1. 2019. 

Text dodatku je přílohou zápisu.  

Nájemní smlouva se již nebude znovu prodlužovat.  

Pro uzavření Dodatku nájemní smlouvy připomíná RM podmínku uzavření notářské doložky.  

 

Usnesení č. 55/81/17: RM schválila žádost …, nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, 

Hustopeče, o prodloužení nájmu bytu č. … na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, a to do 31. 

1. 2019.  

 

Usnesení č. 56/81/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese 

Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem 

Svat. Čecha … v Hustopečích, kterým se současné nájemkyni prodlužuje nájem do 31. 1. 2019. 

Text dodatku je přílohou zápisu.  

Nájemní smlouva se již nebude znovu prodlužovat.  

Pro uzavření Dodatku nájemní smlouvy připomíná RM podmínku uzavření notářské doložky.  

 

Usnesení č. 57/81/17: RM schválila pojistnou smlouvu s ČPP na pojištění motorových vozidel. 

Smlouva je uzavřená na dobu neurčitou s pojistným obdobím 6 měsíců 

 

Usnesení č. 58/81/17: RM schválila dodatek č. 6 ke smlouvě č. 8060378519 s ČSOB 

Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, Masarykovo náměstí 1458, Zelené 

Předměstí, 530 02 Pardubice. Dodatek smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 59/81/17: RM schválila smlouvy o odpovědnosti s Kooperativa pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group, IČ 47116617, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, poj. smlouva č. 

8603403880 a poj. smlouva č. 8603254576. Texty smluv jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 60/81/17: RM schválila dodatek č.5 k pojistné smlouvě č. 8060378519 s ČSOB 

Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306, Masarykovo náměstí 1458, Zelené 
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Předměstí, 530 02 Pardubice, a vinkulaci pojistného ve prospěch MMR ČR, odbor cestovního 

ruchu. Dodatek smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 61/81/17: RM schválila jmenování jednotlivých příkazců operací a správců 

rozpočtu k realizaci rozpočtu roku 2018.  

 

Usnesení č. 62/81/17: RM schválila 10. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 2017 dle 

samostatné přílohy tohoto bodu.  

 

Usnesení č. 63/81/17: RM schválila rozpočty na rok 2018 a střednědobé rozpočtové výhledy 

na 2019-2020 školských i neškolských příspěvkových organizací, zřízených městem Hustopeče 

dle samostatné přílohy.  

 

Usnesení č. 64/81/17: RM schválila vyřazení majetku z účetní evidence Města Hustopeče:  

ORJ 268 - likvidace odpadu - ve výši 7 130 Kč  

ORJ 269 - zeleň, parky, hřiště - ve výši 10 577 Kč  

ORJ 273 - OS Městské služby - ve výši 58 Kč  

ORJ 504 - OS MaK - ve výši 540 776,09 Kč  

PO MŠ Školní - ve výši 50 350,10 Kč.  

Vyřazení majetku bude provedeno v souladu se směrnicí Rady města k vyřazování a odvozem 

na sběrný dvůr města.  

 

Usnesení č. 65/81/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 66/81/17: RM schvaluje revokaci usnesení RM č. 30/80/17. 

 

Usnesení č. 67/81/17: RM schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených 

v rejstříku škol a školských zařízení pro Dům dětí a mládeže, jejíž činnost vykonává 

příspěvková organizace Centrum volného času Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, Hustopeče, 

která se týká zápisu místa, kde se uskutečňuje vzdělávání na adrese Herbenova 4, Hustopeče 

693 01, s účinností od 1.2.2018. 

 

Usnesení č. 68/81/17: RM pověřuje ředitele příspěvkové organizace Centrum volného času 

Hustopeče, k podání výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 

školství. 

 

Usnesení č. 69/81/17: 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 Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče pro školní rok 2017/2018 na celkový 

počet 134 dětí, t.j. 25 - 28 dětí v každé třídě. S účinností od 1.1.2018. 

Současně pověřuje ředitelku MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče, podáním žádosti 

Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor školství o změnu zápisu v rejstříku.  

 

Usnesení (úkol) č. 70/81/17: RM ukládá Odboru dopravy Městského úřadu Hustopeče 

projednat a vydat rozhodnutí (opatření obecné povahy) k stanovení místní úpravy provozu 

spočívající omezení průjezdu nákladních vozidel nad 12 t přes město Hustopeče na silnici 

II/425, s náhradní trasou přes dálnici D2. 

 

Usnesení (úkol) č. 71/81/17: RM ukládá Odborům Územního plánování a Životního prostředí 

Městského úřadu Hustopeče projednat možnost vytvoření zeleného koridoru mezi 
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severozápadní částí města (u Agrotecu) a dálnicí D2 (u sjezdu od Brna), včetně možnosti jeho 

zapracování do územního plánu města. Účelem je snížení hlučnosti a prašnosti z dálnice v této 

části.  

 

Usnesení č. 72/81/17: RM ukládá organizační složce Marketing a kultura města Hustopeče 

zajistit opravu a zprovoznění infokiosku na náměstí.  

 

 

V Hustopečích dne 19.12.2017 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


