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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 82. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 16.01.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/82/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/82/18: RM schválila projektovou dokumentaci (verze 01/2018) novostavby RD 

umístěnou na pozemku parc.č. 1907, k.ú. Hustopeče investora …, Jiráskova …, Brno, 

zpracovanou projektantem Ing. … a uděluje souhlas k územnímu řízení.  

 

Usnesení č. 3/82/18: RM schválila zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí firmou 

VanCo.cz s.r.o., Jiráskova 297/14, 779 00 Olomouc Hodolany, IČ 25762702, za cenu dle 

nabídky 135.000 Kč + DPH 

 

Usnesení (úkol) č. 4/82/18: RM ukládá vedoucímu Městských služeb prověřit možnost 

přesunutí části herních prvků dětského hřiště na ulici U Větrolamu na petanquové hřiště. 

 

Usnesení č. 5/82/18: RM odkládá schválení projektové dokumentace na přípojku kanalizace 

pro objekt BD Sýpka, Vinařská ul., Hustopeče pro investora Bydlení Břeclav s.r.o., Oleksovice 

č.p.200. Rada města podmiňuje udělení souhlasu doložením legalizace stavby.  

 

Usnesení č. 6/82/18: RM schválila vyhlášení záměru pachtu pozemků v lokalitě Šibenky parc. 

č. KN 5593/163 a parc. č. KN 5593/258 vedených na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, za 

účelem zemědělského hospodaření – zahrádka.  

 
Usnesení č. 7/82/18: RM schválila dohodu o skončení nájmu s panem …, nar. … a paní …, 

nar. … na užívání pozemku města Hustopeče parc. č. 5593/131 o výměře 921 m2 vedeného 

jako zahrada v trati Šilinky II, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče ke dni 31.01.2018. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 8/82/18: RM schválila uzavření pachtovní smlouvy na dobu neurčitou s panem 

…, Větrná …, 693 01 Hustopeče, nar. …, na užívání pozemku města Hustopeče parc. č. 

5593/131 o výměře 921 m2 vedeného jako zahrada v trati Šilinky II, zapsáno u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče od 01.02.2018, z a účelem zemědělského 

hospodaření - zahrádka. Záměr uzavření pachtovní smlouvy byl vyvěšen 06.12.2017 - 

22.12.2017. Text smlouvy na dobu neurčitou je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 9/82/18: RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy o nájmu stavby bez 

č.p./č.e. ve dvoře areálu "společenského domu" na ulici Herbenova 423/4 v Hustopečích na 

pozemku parc.č. KN 279 o výměře 60 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna s Junák – český skaut, 

středisko Vranovice, z.s.,U koupaliště 113, 691 25 Vranovice, IČ: 71196293, DIČ: 

CZ71196293.  

 
Usnesení č. 10/82/18: RM schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor ve Společenském 

domě v Hustopečích, Herbenova 4, Centrem volného času, příspěvkovou organizací, 

Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče, IČ 71200398 na pořádání Dětského karnevalu dne 

25.2.2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 11/82/18: RM schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor ve Společenském 

domě s Centrem volného času, příspěvkovou organizací, Šafaříkova 1017/40, 693 01 

Hustopeče, IČ 71200398 na nácvik tanečního kroužku MOVE AROUND. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/82/18: RM schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor ve Společenském 

domě s Klubem historie a vlastivědy Hustopečska, Nádražní 20, 693 01 Hustopeče, Centrum 

celoživotního vzdělávání Hustopeče, IČ 26516411 na nácvik country tanců. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 13/82/18: RM schválila krátkodobý pronájem nebytových prostor Polikliniky na 

adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, umístěné na pozemku parc. č. KN 1074/2 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, firmě NEO Ambulance s.r.o., Božetěchova 2737/79, 61200 Brno, IČ 

29280486. Jedná se o nebytové prostory ve 3. nadzemním podlaží o celkové orientační výměře 

30,4 m2 (ordinace o orientační výměře 13,76 m2, sesterna o orientační výměře 16,64 m2). Za 

účelem poskytování zdravotní péče, od 30.1.2018 do 28.2.2018, za nájemné ve výši 1/12 

srovnatelného ročního nájmu v již pronajatých prostorách.  

 

Usnesení č. 14/82/18: RM schválila vyhlášení záměru na pronájem nebytových prostor 

Polikliniky na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, umístěné na pozemku parc. č. KN 

1074/2 v k. ú. Hustopeče u Brna. Jedná se o nebytové prostory ve 3. nadzemním podlaží o 

celkové orientační výměře 30,4 m2 (ordinace o orientační výměře 13,76 m2, sesterna o 

orientační výměře 16,64 m2). Za účelem poskytování zdravotní péče, příp. s ní souvisejících 

služeb.  

 
Usnesení č. 15/82/18: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 se společností SAPERO LIVING 

s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, zastoupená: Petra Strouhalová, IČO: 04618807 

ke Smlouvě o nájmu týkající se pronájmu částí městských pozemků parc. č. 24/1 o výměře cca 

30 m2 a parc. č. 626/1 o výměře 35 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna, na LV č. 10001, která byla 

uzavřena dne 25.07.2017. Dodatek č. 1 se týká prodloužení nájemního vztahu k pozemku parc. 

č. 626/1 o výměře 35 m2 a úpravy výše nájemného. Text Dodatku č. 1 je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 16/82/18: RM schválila ukončení smlouvy se společností Dynatech s.r.o., 

Londýnské nám. 853/1, Brno, na provedení kontroly smluv uveřejňovaných v registru smluv 

dle varianty 3 (Metodická podpora) k datu 31.1.2018.  

 
Usnesení č. 17/82/18: RM schválila odstoupení od smlouvy s ACCON human resources 

management, s.r.o., Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7, Bubeneč, IČ 27208371 na „Školení pro 

pracovníky MěÚ a zastupitele města Hustopeče“ Školení 2 - Pokročilé techniky eGovernmentu 

- formuláře pro úplné elektronické podání I - tvorba formulářů, uzavřené dne 30.05.2017.  

 

Usnesení č. 18/82/18: RM schválila uzavření Smlouvy č. 01501721 o poskytnutí podpory ve 

výši 500 000 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR, IČ 00020729,, Kaplanova 1931/1, 

148 00 Praha 11, na pořízení vozidla s alternativním pohonem v rámci projektu „Elektromobil 

pro údržbu města Hustopeče.“ Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 
Usnesení č. 19/82/18: RM schválila žádost pana …, Nerudova …, Hustopeče o udělení 

výjimky povolení vjezdu motorových vozidel nad 3,5t na ulici Nerudova za účelem závozu 

materiálu vydáním 1 ks přenosné karty. Povolení k vjezdu je pouze z ulice Šafaříkova na 

Nerudovu a zpět. RM si vyhrazuje právo odvolání souhlasu.  
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Usnesení č. 20/82/18: RM schválila návrh změny provozu na ulici Mandloňová na provoz 

jednosměrný podle přiloženého návrhu.  

 

Usnesení č. 21/82/18: RM bere na vědomí podnět obyvatel ulice Hradní k vybudování 

komunikace za zahradami směrem k FÚ a předává tento podnět na jednání stavební komise.  

 
Usnesení č. 22/82/18: RM schválila smlouvu s Michalisem Charalambidisem, Fantova 676/21, 

614 00 Brno, IČ: 03884503 na zajištění technického dozoru investora pro stavební akce 

„Hustopeče –parkování na ul. Nádražní, parcela 1236/5“ a „Hustopeče-ul. Vinařská, parkoviště 

pro OA“ za 43.680,- Kč včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 23/82/18: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemku parc. č. 4542/318 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle GP č. 3663-197/2017 se 

společností Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno - Přízřenice, IČO: 

26957841. Smlouva se uzavírá zejména za účelem provozování a údržby vodovodního řadu, a 

to na dobu neurčitou bezúplatně. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 24/82/18: RM odkládá projednání vyhlášení záměru prodeje části pozemku 

parcela číslo 4542/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna o velikosti cca 43 m2.  

Rada ukládá prověřit existenci společných inženýrských sítí pod žádaným pozemkem. 

 

Usnesení č. 25/82/18: RM neschválila záměr pronájmu pozemků parc.č. 1185/1 a 1186 o 

výměře 1.000 m2 v obci a k.ú. Hustopeče u Brna do 31.12.2018 s právem opce na 1 rok. Zákres 

pozemku je přílohou materiálu.  

 

Usnesení (úkol) č. 26/82/18: RM ukládá jednat s žadatelem (Frauenthal) o podmínkách 

vybudování parkoviště dle záměru a stavebního povolení z roku 2015. 

 
Usnesení č. 27/82/18: RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

na stavbu „STL plynovod a přípojky pro MOSS-Megahall, Hustopeče, Bratislavská ul., číslo 

stavby 8800087819“ na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 3175/1, 3175/3, 3179/10, 

3179/14, 3233/1, 3233/24, 4870/8 s investorem GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 9.320 Kč s kaucí ve výši 31.500 Kč. Realizace 

akce 2018 - 2020.  

 

Usnesení č. 28/82/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výrobu měsíčníku 

HUSTOPEČSKÉ LISTY s CCB, spol. s r.o., Okružní 58/19, Lesná, 638 00 Brno, IČ 18825435, 

kterým se zvyšuje počet vyráběných výtisků o 20 ks. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 29/82/18: RM schválila darovací smlouvu na věcné dary do tomboly na 

Kloboukový bál s: Martinou Kuchařovou, U vodojemu 11, 69301 Hustopeče, IČ 76178218  

Pavlou Strohovou, Na Úvoze 744/9, 69301 Hustopeče, IČ 72394382  

Kamilou Kirschnerovou, Dukelské nám. 43., 69301 Hustopeče, IČ 48872521  

Pavlou Pavlíkovou, Dvořákova 768/49, 69301 Hustopeče, IČ 69739200 

 
Usnesení č. 30/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 se STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 

695 01 Hodonín, IČ 26285363. Text dohody je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 31/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s NATURAL PACK group s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 

01 Hustopeče, IČ 28346416. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 32/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 se ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, 

IČ 63470381.Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 33/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s BRENNA s.r.o., Jakubské nám. 129/7, 602 00 Brno, IČ 

26896451.Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 34/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s Milanem Čukanem, Dobrovského 63/4, 693 01 

Hustopeče, IČ 10559418. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 35/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s Ing. Liborem Schwarzem, Stavební projekční kancelář, 

Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ 10563229. Text dohody je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 36/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s CENTRO Hustopeče a.s., Husova 8, 693 01 Hustopeče, 

IČ 25572920. Text dohody je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 37/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, 

IČ 42324149. Text dohody je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 38/82/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2018 s AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče 693 01, IČ 

00544957. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 39/82/18: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory 

z Individuální dotace JMK 2018 na realizaci projektu Hustopečské skákání 2018 ve výši 400 

tisíc Kč.  

 
Usnesení č. 40/82/18: RM schválila sankce vůči společnosti KAVYL spol. s r.o., 675 75 

Mohelno 563, IČ 499 75 358 za pozdní předání díla na „Křížový kopec – relaxační zóna a 

mobiliář“ ve výši 11.843,- Kč + DPH.  

 
Usnesení č. 41/82/18: RM schválila sankce vůči společnosti STROMMY COMPANY, s.r.o., 

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652 za pozdní předání části díla na 

„Křížový kopec – rozšíření biocentra – Dílčí plnění 1“ Vegetační úpravy ve výši 13.512,- Kč + 

DPH.  

 

Usnesení č. 42/82/18: RM schválila žádost Ing. arch. …, Dlouhá 1207/14, 693 01 Hustopeče 

o prodloužení termínu na odevzdání architektonické studie "Stavební úpravy a modernizaci 

kulturního domu v Hustopečích". Termín odevzdání studie do 28.2.2018.  

 

Usnesení č. 43/82/18: RM schválila zajištění vlastních prostředků ve výši odpovídající 

navrhovanému podílu žadatele na financování uznatelných nákladů a zajištění vlastních 
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prostředků na úhradu neuznatelných nákladů projektů „Hustopeče – chodník v úseku 

Komenského – Žižkova, I. etapa“ a „Hustopeče – cyklostezka ul. Žižkova, Tábory“.  

 

Usnesení č. 44/82/18: RM bere na vědomí podání žádostí o poskytnutí finanční podpory ze 

SFDI na realizaci projektů „Hustopeče – chodník v úseku Komenského – Žižkova, I. etapa“ a 

„Hustopeče – cyklostezka ul. Žižkova, Tábory“.  

 
Usnesení č. 45/82/18: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Multifunkční kulturní centrum Hustopeče – technologie kina a divadla“ uchazeče D – cinema, 

s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha7, IČ 28391683  

 

Usnesení č. 46/82/18: RM schválila umístění uchazeče na dalším místě na veřejnou zakázku 

„Multifunkční kulturní centrum Hustopeče technologie kina a divadla“:  

2. GRADIOR, spol. s r.o., Křižíkova 2989/68a, 612 00 Brno, IČ 43389406  

 

Usnesení č. 47/82/18: RM schválila smlouvu o dílo na „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – technologie kina a divadla“ s vítězným uchazečem D – cinema, s.r.o., Jankovcova 

1037/49, 170 00 Praha7, IČ 28391683 za částku 4 499 999,190 Kč,- Kč bez DPH.  

Smlouva bude podepsána po uplynutí lhůty pro podání námitek  

 
Usnesení č. 48/82/18: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Multifunkční kulturní centrum Hustopeče – Interiér“ uchazeče DIVINA DESIGN s.r.o., 

Bílého 21, 602 00 Brno, IČ 64509036  

 

Usnesení č. 49/82/18: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech na veřejnou zakázku 

„Multifunkční kulturní centrum Hustopeče - Interiér“:  

2. INTERDEKOR HP s.r.o., Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, IČ 25367498  

3. GEMEX SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČ 44809590  

4. Sekvoia s.r.o., Štefánikova 699, 905 01 Senica, IČ 46997512  

 

Usnesení č. 50/82/18: RM schválila smlouvu o dílo na „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – Interiér“ s vítězným uchazečem DIVINA DESIGN s.r.o., Bílého 21, 602 00 Brno, 

IČ 64509036 za částku 2,940.452,- Kč bez DPH. Smlouva bude podepsána po uplynutí lhůty 

pro podání námitek  

 
Usnesení č. 51/82/18: RM schválila Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební 

práce zadávanou v podlimitním režimu „ Podporované byty Žižkova I, Hustopeče“  

 

Usnesení č. 52/82/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v podlimitním režimu „ 

Podporované byty Žižkova I, Hustopeče“:  

členové komise: …, …, …  

náhradníci: …, …, …  

 
Usnesení č. 53/82/18: RM schválila výpověď dohody o nájmu části pozemku uzavřené se 

Slavomírem Opatřilem, IČ:72384131, Havlíčkova 665E, Hustopeče, v souladu s článkem IV 

odst. 2 smlouvy, kdy výpovědní lhůta činí 3 měsíce. V případě trvání dluhu podání žaloby a 

jeho vymáhání prostřednictvím exekutorského úřadu.  

 

Usnesení č. 54/82/18: RM projednala příkazní smlouvu s M.B.A. LEGAL advokátní kancelář 

s.r.o., IČ 04329724, Praha 1, Nové Město, Opletalova 1603/57, na poskytování právních služeb 

týkajících se zejména inkasa pohledávek. Město tuto nabídku nevyužije.  
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Usnesení č. 55/82/18: RM schválila přesun majetku – osobní automobil Škoda Fabia RZ 7B3 

5856 nyní zařazeného na ORJ 255 - vnitřní správa na Sportovní zařízení města Hustopeče p.o., 

k 1.2.2018  

 

Usnesení č. 56/82/18: RM schválila spolupráci města Hustopeče při akci Vinobraní s 

Mercedesy, které se uskuteční v termínu 28.9. - 30.9.2018 na Dukelském náměstí v 

Hustopečích.  

Město Hustopeče zabezpečí vyhrazení parkovací plochy na Dukelském náměstí pro cca 50 

vozidel zdarma v čase 28.9. od 16:00 hod. do 29.9. 2018 12:00 hod.  

 

Usnesení č. 57/82/18: RM bere na vědomí zápis z Vinařské komise ze dne 27.11.2017  

 

Usnesení č. 58/82/18: RM ukládá Marketingu a kultuře připravit návrh propagačních 

předmětů (pásky, krabice, skleničky, otvíráky, ubrousky, označení sklepa,…) s logem Města 

Hustopeče a s možností následného prodeje místním vinařům za nákupní cenu.  

 

Usnesení č. 59/82/18: RM na základě požadavku Vinařské komise požaduje, před podáním 

žádosti o umístění retardérů v navržených místech na snížení rychlosti na ulici Na Hradbách, 

doložit písemné souhlasy majitelů a uživatelů přilehlých nemovitostí s umístěním tohoto 

zařízení u jejich nemovitosti.  

 

Usnesení č. 60/82/18: RM schválila provedení havarijní výměny plynového kotle v městském 

bytě pronajatém manželům …, Smetanova …, Hustopeče, firmou Petr Jeřela, Bratislavská 

545/47, Podivín za cenu 56.104 Kč.  

 

Usnesení č. 61/82/18: RM schválila opravu komínových těles v nadstřešní výšce bytů 

Smetanova 2, Hustopeče za částku 51.600 Kč bez DPH. Na komínech bude provedeno srovnání 

a doplnění chybějícího zdiva odbourání volných cihel, penetrace, flexibilní lepidlo, perlinka, 

fasádní barva. Rozpadlé kom. hlavy budou odstraněny a nahrazeny novými: ocel. plech. elox. 

Opravu provede firma AKKOMÍNY s.r.o., U Stadionu 2144/1, 690 02 Břeclav  

 

Usnesení č. 62/82/18: RM schválila provedení opravy městského bytu č. 28 na Svatopluka 

Čecha č. 3, Hustopeče v rozsahu:  

- koupelna a soc. zařízení – výměna vany, umyvadla, 2 ks vod. baterií a WC mísy. Dodavatelem 

- Jiří Kavalíř, Starovice ve výši 29.300,- Kč bez DPH  

- instalace stropních svítidel, včetně výměny vypínačů a zásuvek, v celém bytě dodavatelem - 

Alois Jakeš, Hustopeče ve výši 12.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 63/82/18: RM ukládá uplatnit po posledním nájemci městského bytu č. 28 na 

Svatopluka Čecha č. 3, Hustopeče způsobenou škodu, která vznikla na bytě za jeho užívání.  

 

Usnesení (úkol) č. 64/82/18: RM ukládá prověřit možnost navýšení nájemného u nově 

uzavíraných nájemních smluv k bytům v majetku města. 

 

Usnesení (úkol) č. 65/82/18: RM ukládá vedení města jednat s ředitelem SPOZAMu o 

možnostech a podmínkách rekonstrukce krytého bazénu. 

 

Usnesení (úkol) č. 66/82/18: RM ukládá připravit návrh dodatku k nájemní smlouvě 

s Tělovýchovnou jednotou na budoucí atletický areál, pro umožnění podnájemní smlouvy pro 

Fotbalový club Hustopeče. 
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Usnesení (úkol) č. 67/82/18: RM ukládá připravit návrh podnájemní smlouvy mezi 

Tělovýchovnou jednotou a FC Hustopeče pro možnost využití sportovišť (fotbalového areálu). 

 
Usnesení č. 68/82/18: RM schválila realizaci administrace programu Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a ukládá Odboru územního 

plánování MěÚ Hustopeče zajištění potřebné součinnosti s Ministerstvem kultury ČR.  

 

Usnesení (úkol) č. 69/82/18: RM ukládá Ekonomickému odboru zahrnout do příštího 

rozpočtového opatření města Hustopeče na rok 2018 částku na spoluúčast města na financování 

Reko atletického stadionu ve výši 7.500.000 Kč dle návrhu z XIX. ZM z 15.12.2016. 

 

Usnesení č. 70/82/18: RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 7.1.2018  

 

Usnesení č. 71/82/18: RM schválila pokácení dvou keřů tisů rostoucích před bytovým domem 

na ul. Větrná 1 a 2 na pozemku v majetku města Hustopeče p. č. KN 4542/2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna.  

 

Usnesení č. 72/82/18: RM neschvaluje pokácení břízy rostoucí před bytovým domem na ul. 

Větrná 1 a 2 na pozemku p. č. KN 4542/2.  

 

Usnesení č. 73/82/18: RM bere na vědomí vyúčtování akcí Hustopečský slunovrat s vínem, 

Nominační výstava vín a Burčákové slavnosti v roce 2017.  

 

Usnesení č. 74/82/18: RM schválila ceník služeb organizační složky Marketing a kultura města 

Hustopeče pro rok 2018. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 75/82/18: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 76/82/18: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru MěÚ objednat zhotovení uličního 

označení pro ulice Alejní, Na Vyhlídce, Lékořicová, a pro doplnění názvu ulic Mandloňová a 

Starovická.  

 

Usnesení č. 77/82/18: RM schválila vyhlášení veřejné zakázky na Zadávací dokumentaci 

Veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Pevné telekomunikační a internetové služby pro 

město Hustopeče“. Zadávací dokumentace je přílohou.  

 

Usnesení č. 78/82/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Pevné telekomunikační a internetové služby pro město 

Hustopeče“: …, …, …, náhradníci: …, …, ...  

 

Usnesení č. 79/82/18: RM schválila oslovení těchto uchazečů na zakázku „Pevné 

telekomunikační a internetové služby pro město Hustopeče“:  

1) Dial Telecom, a.s., Corso Karlín, Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8, IČ: 28175492, DIČ: 

CZ28175492,  

2) ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 25354973, DIČ: 

CZ25354973,  

3) ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9, IČ: 614 59 445, DIČ: 

CZ61459445,  
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4) T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681, DIČ: 

CZ64949681,  

5) UPC Česká republika, Závišova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 00562262, DIČ: CZ 00562262,  

6) České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, IČ: 24738875, DIČ: 

24738875,  

7) Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, DIČ: 

CZ25788001,  

8) O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, 

DIČ: CZ60193336, 

9) Itself, s.r.o., Pálavské nám. 4343/11, 628 00 Brno – Židenice, IČ: 18826016, DIČ: 

CZ18826016  

 

Usnesení (úkol) č. 80/82/18: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru uveřejnit nabídku prodeje 

zahradního domku z autobazaru, bez určení ceny za nejvyšší nabídku.  

 

 

 

 

V Hustopečích dne 16.01.2018 

 

 

 

…………………………    …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  

  Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


