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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 87. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 13.03.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 
 

Usnesení RM č. 1/87/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/87/18: RM schválila souhlas s využitím místních komunikací při konání 

XIIII. AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2017 v době jejího konání od 14.6. do 

16.6.2018 do 22:00 hod., dle předloženého časového rozpisu, pro AGROTEC AUTOKLUB v 

AČR, Brněnská 74, Hustopeče, PSČ 693 01.  

 

Usnesení RM č. 3/87/18: RM schválila podporu a souhlas s pořádáním akce XIV. Agrotec 

Petronas Rally 2018 ve dnech 14.6. - 16.6.2018.  

 

Usnesení RM č. 4/87/18: RM schválila dohodu o poskytnutí podpory pro konání akce Kolo 

pro život dne 28.04.2018.  

 

Usnesení RM č. 5/87/18: RM schválila revokaci usnesení RM č. 17/86/18: uzavření nájemní 

smlouvy se Základní školou Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková 

organizace, na pronájem nebytových prostor na část objektu občanské vybavenosti Společenský 

dům.  

  

Usnesení RM č. 6/87/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy se Základní školou 

Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 49137077 na 

pronájem nebytových prostor na část objektu občanské vybavenosti Společenský dům, vč. 

inventáře, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Objekt občanské vybavenosti se nachází na 

ulici Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče a je součástí pozemku parc. č. 279, vše zapsáno u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, v rozsahu 2 hodiny 

týdně vždy ve středu 15:00 - 17:00 a v termínu 31.05., 01.06. a 02.06.2018, na dobu určitou, a 

to od 21.03.2018 do 02.06.2018, a to za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou 

započatou hodinu, za účelem schůzek divadelního kroužku ZŠ Komenského Hustopeče. Záměr 

byl vyvěšen 31.01.2018 - 16.02.2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/87/18: RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo s OTIS a.s. se sídlem Jana 

Opletala 1279, 690 59 Břeclav na servis a opravy zdvihacích zařízení – navýšení paušální ceny 

servisních služeb celkem o 80,- Kč měsíčně. 

 

Usnesení RM č. 8/87/18: RM schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o pronájmu prostor 

určených k podnikání ze dne 30.06.2016 s Nemocnicí Hustopeče, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, IČO: 042 12 029, týkající se zúžení předmětu 

nájmu v objektu občanské vybavenosti - poliklinika, který je součástí pozemku parc. č. 1074/2 

o výměře 407 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří zapsaného u Katastrálního úřadu 

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

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, tzn. snížení rozsahu pronajímaných prostor o všechny pronajímané místnosti v 1. 
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podzemním podlaží a snížení měsíčního nájemného na 9 783 Kč + DPH, a to k 01.06.2018. 

Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/87/18: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části objektu občanské 

vybavenosti – poliklinika, který je součástí pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 407 m2 vedeného 

jako zastavěná plocha a nádvoří zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

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

Brna, obec Hustopeče, na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místností v 1. 

podzemním podlaží. Záměr je vyhlášen za účelem poskytování zdravotní péče, příp. s ní 

souvisejících služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční 

výpovědní dobou. Písemné nabídky doručujte vč. uvedení navrhované výše nájemného za m2, 

minimálně však 90 Kč/m2/měsíc (s rozlišením bez DPH a vč. DPH). Text záměru je součástí 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 10/87/18: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení“ včetně příloh  

 

Usnesení RM č. 11/87/18: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce sociálního zařízení“:  

Petr Konečný se sídlem Pod Zahrady 487, 691 67 Šakvice, IČ 44988842  

Jiří Kavalíř se sídlem 693 01 Starovice 247, IČ 48878456  

Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, PSČ 693 01 Hustopeče, IČ 42324238  

Petr Jeřela se sídlem Bratislavská 454/47, 691 45 Podivín, IČ 65809572 STAVOČ spol. s r.o. 

se sídlem Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče, IČO 47902213  

JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 26288591  

 

Usnesení RM č. 12/87/18: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce 

sociálního zařízení“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení RM č. 13/87/18: RM schválila uzavření Příkazní smlouvy o výkonu autorského 

dozoru k projektu „Vybrané skladebné části ÚSES I.“ po dobu realizace projektu s Ing. Darkem 

Lacinou, IČ 70450641, se sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, za cenu 217 800 Kč vč. 

DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 14/87/18: RM schválila uzavření Příkazní smlouvy o výkonu technického 

dozoru k projektu „Vybrané skladebné části ÚSES I.“ po dobu realizace projektu s Ing. Darkem 

Lacinou, IČ 70450641, se sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, za cenu 108 900 Kč vč. 

DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 15/87/18: RM schválila uzavření Příkazní smlouvy o výkonu autorského 

dozoru k projektu „Vybrané skladebné části ÚSES II.“ po dobu realizace projektu s Ing. 

Darkem Lacinou, IČ 70450641, se sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, za cenu 145 200 

Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/87/18: RM schválila uzavření Příkazní smlouvy o výkonu technického 

dozoru k projektu „Vybrané skladebné části ÚSES II.“ po dobu realizace projektu s Ing. 

Darkem Lacinou, IČ 70450641, se sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, za cenu 72 600 

Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  
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Usnesení RM č. 17/87/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností STROMMY 

COMPANY s r.o., IČ 1919652 , se sídlem Andělská Hora 143 793 31 Andělská Hora, za účelem 

výsadeb v hodnotě 117.681,91 Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 18/87/18: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku města 

Hustopeče parc. č. 1262/1 o orientační výměře 90 m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsán u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Nájemní smlouva 

bude uzavřena za účelem obhospodařování dané části městského pozemku, a to na dobu 

neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou. Písemné nabídky doručujte včetně uvedení 

navrhované výše nájemného. Text záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/87/18: RM schválila záměr propachtování pozemků města Hustopeče v 

lokalitě Novosady parc. č. 3388 o výměře 1424 m2 vedeného jako vinice a parc. č. 3389 o 

výměře 874 m2 vedeného jako zahrada, oba zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, za účelem zemědělského hospodaření. Pachtovní smlouva 

bude uzavřena na dobu neurčitou. Písemné nabídky doručujte včetně uvedení navrhované výše 

pachtovného. Pachtovné je splatné ročně předem. Text záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 20/87/18: RM schválila dohodu o skončení nájmu se společností Hast - 

develop, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČO 02648709 na užívání 

pozemku parc. č. 501/3 o výměře 22 m2 vedeného jako ostatní plocha zapsaného u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za účelem využívání 

umístěné pergoly a předzahrádky před restaurací na ulici Havlíčkova 1178/19 (restaurace 

Zátiší), a to ke dni 31.12.2017. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 21/87/18: RM schválila smlouvu o dílo s Milanem Čukanem, se sídlem 

Dobrovského 63/4,693 01 Hustopeče, IČ 10559418 na stavbu „Dům U Synků – oprava omítek 

dvorní fasády“ za částku 124.566,- Kč včetně DPH, termín dokončení 30.11.2018  

 

Usnesení RM č. 22/87/18: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Podporované byty Žižkova I, Hustopeče“ uchazeče STAVIMAL, s.r.o. se sídlem se sídlem 

Viničné Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice, IČ 26921677  

 

Usnesení RM č. 23/87/18: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech na veřejnou 

zakázku „Podporované byty Žižkova I, Hustopeče“:  

2. F&K&B, a.s. se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4, IČ 26 23 60 6  

3. DMC CZ, s.r.o. se sídlem Hvězdová 13, 602 00 Brno, IČ 25574710  

4. CALIPSUM s.r.o. se sídlem Tyršova 390, 691 23 Pohořelice, IČ 29307163  

5. 1. VYŠKOVSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST, s.r.o. se sídlem U Vlečky 1054, 664 42 

Modřice, IČ 25588176  

 

Usnesení RM č. 24/87/18: RM schválila smlouvu o dílo na „Podporované byty Žižkova I, 

Hustopeče“ s vítězným uchazečem STAVIMAL, s.r.o. se sídlem se sídlem Viničné Šumice 63, 

664 06 Viničné Šumice, IČ 26921677 za částku 12,721.386,34 Kč bez DPH. Smlouva bude 

podepsána po uplynutí lhůty pro podání námitek.  
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Usnesení RM č. 25/87/18: RM schválila Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na 

stavební práce a zeleň zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Stavební úpravy a 

vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“.  

 

Usnesení RM č. 26/87/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce a zeleň zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení „Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“.  

Členové komise: …, …, …, … 

Náhradníci: …, …, …, … 

 

Usnesení RM č. 27/87/18: RM schválila dohodu o narovnání s HALP PRINT, spol. s r.o., 

Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče, IČ:44041896. HALP PRINT, spol. s r.o., která je 

povinna uhradit městu Hustopeče částku ve výši 31.482,85 Kč jako vzájemné narovnání 

pohledávek.  

 

Usnesení RM č. 28/87/18: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Zateplení a rekonstrukce kotelny v objektu Polikliniky Hustopeče“ včetně příloh  

 

Usnesení RM č. 29/87/18: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Zateplení a rekonstrukce kotelny v objektu Polikliniky Hustopeče“:  

DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ 262 55 618  

ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina třída 23, 623 00 Brno – Kohoutovice. IČ 00558010  

JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 26288591  

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 

26285363  

Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČ 49432991  

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem 

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 4803559  

 

Usnesení RM č. 30/87/18: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zateplení a rekonstrukce kotelny v objektu 

Polikliniky Hustopeče“ :  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 31/87/18: RM schválila smlouvu o spolupráci při zajištění administrace 

projektu „Rekonstrukce atletického stadionu“ TJ Agrotec Hustopeče z.s. ve spolupráci s 

pracovníky Majetkoprávního odboru Městského úřadu Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 32/87/18: RM schválila smlouvu o poskytnutí vzájemného plnění na 

Slavnosti mandloní a vína 2018 s Hustopečskou mandlárnou, s.r.o., se sídlem Nerudova 299/24, 

693 01 Hustopeče, IČ 29372143  

 

Usnesení RM č. 33/87/18: RM schválila smlouvu o poskytnutí vzájemného plnění na 

Slavnosti mandloní a vína 2018 s Pivovary Koruny české, s.r.o., se sídlem Pod Zámkem 625/8, 

690 02 Břeclav, IČ 29352134  

 

Usnesení RM č. 34/87/18: RM schválila příkazní smlouvu na administraci podlimitní veřejné 

zakázky k projektu Moderní a efektivně řízený úřad s firmou WebSport & Constulsting service 

s.r.o., Dr. Svěráka 13, Boskovice, IČ 29277825. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  
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Usnesení RM č. 35/87/18: RM schválila Smlouvu č.: HO-014330047388/001 o zřízení 

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

2151/6, 37001 České Budějovice na pozemcích parc. č. KN 1235/11, 1236/1, 2429/1, 2429/2, 

k. ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 3670-21135a/2017 zhotovený 

firmou MDP GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve výši 12.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/87/18: RM bere na vědomí zjištění Stavební komise ke stavu zatékání do 

sklepu Na Hradbách. 

 
Usnesení RM č. 37/87/18: RM ukládá Městským službám provést sanační práce spočívající 

v zalití spár v přídlažbě (kostky) na silnici v ulici Na Hradbách. 

 

Usnesení RM č. 38/87/18: RM odkládá další projednání PD společnosti Geprostav energy 

s.r.o., Hodonín, která žádá v zastoupení investora E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice o vyjádření k projektové dokumentaci na akci:" Hustopeče, Vinařská, 

kabel.NN, Bydlení Břeclav, číslo stavby 1030042530 po legalizaci předmětné stavby na 

pozemku p.č. 1242 v k.ú. Hustopeče u Brna. Město požaduje vybudování dostatečného počtu 

parkovacích míst na vlastních pozemcích.  

 
Usnesení RM (úkol) č. 39/87/18: RM ukládá Městskému úřadu, aby v zastoupení samosprávy 

města vznesl připomínky do stavebního řízení v rámci řešení stavby na pozemku p.č. 1242 

v k.ú. Hustopeče u Brna, investora Bydlení Břeclav spočívající v zajištění vybudování 

dostatečného počtu nových parkovacích míst na vlastních nebo dlouhodobě smluvně 

zajištěných pozemcích. Parkovací místa musí být volně přístupná. 

 

Usnesení RM č. 40/87/18: RM schválila projektovou dokumentaci projektanta Ing. …, 

dokumentace ve stupni DUR+DSP na akci: "Rodinný dům - změna v užívání, přístavba, 

nástavba a stavební úpravy objektu č.p. 53, Kurdějovská, parc. č. 494/2 a 492/1, k. ú. 

Hustopeče" investora .., Školní …, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 41/87/18: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku parc.č. 4542/2 před: rodinným domem na pozemku parc.č. 4542/108, rodinným 

domem na pozemku parc.č. 4542/30, rodinným domem na pozemku parc.č. 4542/107, 

rodinným domem na pozemku parc.č. 4542/115.  

 
Usnesení RM (úkol) č. 42/87/18: RM ukládá připravit geometrické rozdělení pozemku parc.č. 

4542/2 před: rodinnými domy na pozemcích parc.č. 4542/108, 4542/30, 4542/107, 4542/115, 

pro vyhlášení záměru prodeje příslušných částí tohoto pozemku.  

 

Usnesení RM č. 43/87/18: RM schválila realizaci výměny vodovodního potrubí na ulici 

Brněnská společnosti VaK Břeclav. Podle vytýčení vede vodovod pod sloupy NN, výměna 

vzhledem k ostatním IS možná až po realizaci kabelizace NN společností EON (předběžně 

podzim 2018 nebo jaro 2019).  

 

Usnesení RM č. 44/87/18: RM schválila projektovou dokumentaci Ing. … změna stavby před 

dokončením na akci: „Vinařství U Harmáčků na pozemku parc.č. 1360 a 1348/31, k.ú. 

Hustopeče“ investora …, Nádražní …, Hustopeče. Vybudování parkoviště na městském 

pozemku pouze za předpokladu vybudování parkoviště na náklady investora, bezúplatný 

převod na město a následnou údržbou na náklady žadatele.  
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Usnesení RM (úkol) č. 45/87/18: RM ukládá na základě projektové dokumentace Ing. … 

změna stavby před dokončením na akci: „Vinařství U Harmáčků na pozemku parc.č. 1360 a 

1348/31, k.ú. Hustopeče“ investora …, Nádražní …, Hustopeče, prověřit možnost vybudování 

parkoviště na městském pozemku na náklady soukromého investorem a s následným jejím 

předáním vybudovaného parkoviště do majetku města.  

 

Usnesení RM č. 46/87/18: RM schválila projektovou dokumentaci Ing. …, SPK Schwarz, pro 

investora …, Žižkova …, Hustopeče na stavbu kanalizační přípojky pro RD č.p. 33 na pozemku 

města parc.č. 1047/12, k.ú. Hustopeče s tím, že realizace stavby musí proběhnout před stavbou 

cyklostezky.  

 

Usnesení RM č. 47/87/18: RM neschválila souhlas s projektovou dokumentací společnosti 

Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno a souhlas se stavbou: „Bytové domy 

Hustopeče - SO 101 parkoviště u E1, E2 a SO 102 parkoviště Větrná" pro účely stavebního 

řízení.  

 

Usnesení RM č. 48/87/18: RM schválila souhlas pro účely stavebního řízení pouze s částí 

projektové dokumentace společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno 

a souhlas se stavbou: „Bytové domy Hustopeče - SO 101 parkoviště u E1, E2", za podmínky 

konzultace rozmístění mobiliáře s Městskými službami.  

 

Usnesení RM č. 49/87/18: RM požaduje dořešit v rámci projektové dokumentace společnosti 

Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno a souhlas se stavbou: „Bytové domy 

Hustopeče - SO 101 parkoviště u E1, E2 a SO 102 parkoviště Větrná", místa na nádoby pro 

tříděný odpad pro nově a již vybudované domy. 

 

Usnesení RM č. 50/87/18: RM požaduje řešit propojení ulic Gen. Peřiny a Větrná na hranici 

pozemků p.č. 4542/319 a 4542/318 v k.ú. Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 51/87/18: RM požaduje po společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 

149/125a, 619 00 Brno předložit vizualizaci plánovaného zastavění lokality na pozemku p.č. 

4542/319 v k.ú. Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 52/87/18: RM neschvaluje žádost manželů … o vybudování zpevněné plochy 

před jejich RD na ulici Nerudova, č.p ...  

 

Usnesení RM č. 53/87/18: RM odkládá schválení PD společnosti Eling CZ, s.r.o., Brno na 

stavbu: "Hustopeče, Mrštíkova, k.NN IVK s.r.o." investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera, České Budějovice. Nutno projednat s projektantem nahrazení současných 

kabelů větším kabelem namísto připoložení nových.  

 

Usnesení RM č. 54/87/18: RM neschvaluje projektovou dokumentaci společnosti M Plus 

elektro s.r.o., Nedakonice, která žádá v zastoupení investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera2151/6, 37001 České Budějovice o vyjádření k PD trasovaní kabelu NN a 

umístění pilířů pro RD pro lokalitu S2 dle přiložené dokumentace. Kabel nutno trasovat dle 

platné studie S2 na pozemku developera.  

 

Usnesení RM č. 55/87/18: RM odkládá schválení souhlasu s provedením udržovacích prací 

(výměna kabelů) od firmy Frauenthal Hustopeče - Masarykovo náměstí žadateli itself s.r.o., 
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Pálavské nám. 11, 629 00 Brno za podmínky předchozího úplného dokončení staveb Kollárova, 

Nerudova, Havlíčkova, a přeprojektování tras v rámci udržovacích prací z chodníků do 

zelených ploch.  

 

Usnesení RM č. 56/87/18: RM neschvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1612/14 na ulici 

Svat.Čecha před RD č.p. 216/13 o rozměru cca 7,5*4,5m z důvodu vybudování parkovacích 

míst a nesouhlasí s vybudováním těchto parkovacích míst, žadatelům … a ....  

 

Usnesení RM č. 57/87/18: RM navrhuje postoupení žádosti o odkoupení pozemků p.č. 3617, 

3616 a 3613 v k.ú. Hustopeče u Brna do stavební komise.  

 

Usnesení RM č. 58/87/18: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo "Hustopeče, 

Křížový kopec: terénní úpravy" se STROMMY COMPANY s.r.o., IČ 01919652, se sídlem 

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, kterým se rozsah díla mění o méněpráce v hodnotě 

19 420, 50 Kč vč. DPH.  Text dodatku je přílohou zápisu  

 

Usnesení RM č. 59/87/18: RM neschvaluje krátkodobý pronájem nádvoří domu U Synků dne 

30.6.2018 z důvodu již v tomto termínu naplánované akce o.s. Městské muzeum a galerie.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 60/87/18: RM ukládá projednat možnost, podmínky a termín 

krátkodobého pronájmu nádvoří domu U Synků, pro uspořádání akce VínoFest 2018. 

 

Usnesení RM č. 61/87/18: RM schválila objednání 17 ks dřevěných stojanů v ceně 3.508 

Kč/ks vč. DPH a následný prodej jednotlivým vinařům zapojených do akce otevřených sklepů, 

za poloviční cenu v rámci podpory vinařů a vinařství v Hustopečích.  

 

Usnesení RM č. 62/87/18: RM bere na vědomí informaci o jednáních na možnost směny 

pozemků pro zajištění vybudování rozšíření ČOV v Hustopečích. 

 

Usnesení RM č. 63/87/18: RM schválila žádost o prodloužení nájmu na bytové jednotce č. 

202, 203 a 204 na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro …, nar. …, trvale 

bytem …, ohlášený pobyt ….  

 

Usnesení RM č. 64/87/18: RM schválila smlouvu o nájmu bytu č. 202, 203 a 204 na ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a 

…, nar. …, trvale bytem …, ohlášený pobyt … a …, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče s 

platností a účinností od 01.04.2018 do 30.4.2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 65/87/18: RM schválila vyhrazení finanční částky ve výši cca. 35 000Kč na 

pořízení cen pro soutěžící, kteří se zúčastní krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů 

v Hustopečích dne 5.6.2018.  

 

Usnesení RM č. 66/87/18: RM schválila zajištění součinnosti Odboru dopravy Městské úřadu 

Hustopeče a ostatními odbory Městského úřadu Hustopeče i organizačními složkami Města 

Hustopeče při organizaci krajského kola DSMC v Hustopečích dne 5.6.2018.  

 
Usnesení RM (úkol) č. 67/87/18: RM ukládá vedení města zabezpečit vybudování nového 

parkovacího místa na ulici Komenského v úrovni ZUŠ.  
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Usnesení RM č. 68/87/18: RM schválila Smlouvu o spolupráci s E. ON Distribuce, a.s., České 

Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, IČ 28085400 na realizaci grafického ztvárnění fasády 

zděné trafostanice v majetku E.ON Distribuce umístěné na pozemku p.č. 4542/141 v k.ú. 

Hustopeče u Brna  

 

 

V Hustopečích dne 13.03.2018 

 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová v.r. 

starostka  
 Bořivoj Švásta v.r. 

místostarosta  

 


