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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 50. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 25. 10. 2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/50/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/50/16: RM schválila  úhradu nákladů na vánoční posezení pro členy komisí 

rady města ve výši 200 Kč/člen. Místo a zajištění úhrady si zajistí předsedové. 

 

Usnesení RM č. 3/50/16: RM schválila nájemní smlouvu na dočasné umístěním sloupu pro 

staveništní přípojku na pozemku města parc. č. 4542/387 KN v k. ú. Hustopeče u Brna, dle 

předloženého zákresu, pro zřízení stavební přípojky, pro společnost Jiří Němec stavitel, s. r. o., 

se sídlem Vídeňská 149/125a, Brno, PSČ 619 00, za podmínky odstranění sloupu a uvedení 

pozemku do náležitého stavu nejpozději do jednoho měsíce po ukončení stavby s nájemným ve 

výši 1.000,- Kč/měsíc.  

 

Usnesení RM č. 4/50/16: RM doporučuje ZM ke schválení Nájemní smlouvu související se 

stavbou umístění parkoviště 1., 2., 3. etapa v Hustopečích na části pozemku parcela KN 1249/1 

s vlastníkem pozemku Českou republikou, Správou železniční dopravní cesty, IČ: 70994234, 

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 5/50/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní k pozemkům a jejich částem zapsaným na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna: část 

p.č.1249/2 o výměře 99 m2 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1248 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří včetně budovy, p.č. 1249/73 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/74 

vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako ostatní plocha, část pozemku p.č. 

1249/71 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 120 m2 (dle zákresu), pozemku p.č. 

1249/72 vedeného jako ostatní plocha, pozemku p.č. 1247 vedeného jako zastavěná plocha a 

nádvoří, část p.č.1255/1 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 1750 m2 (dle 

zákresu), za cenu 801,- Kč/m2 vycházející ze znaleckého posudku z již uhrazených cen s tím 

že budoucí kupující uhradil vyhotovení znaleckého posudku.  

 

Usnesení RM č. 6/50/16: RM bere na vědomí prohlášení spol. Quatro development, s. r. o., 

ke stavu chodníku v ul. Jiráskova u vjezdu k polyfunkčnímu bytovému domu.  

 

Usnesení RM č. 7/50/16: RM revokuje usnesení RM č. 18/49/16 a schvaluje nové usnesení: 

RM souhlasí s podmíněným dočasným užíváním chodníku na pozemku p.č. 599/1 v k.ú 

Hustopeče u Brna na ul. Kollárova u novostavby polyfunkčního domu v provedené podobě, tj. 

sklon do 2 %, s podmínkou realizace zatravněného pruhu mezi chodníkem a silnicí, na 

pozemcích p.č. 495/5 a 599/1, o šířce cca 1,2 m, nejpozději do 30.11.2016. Dočasné užívání je 

dále podmíněno uzavřením dohody o realizaci zatravněného pruhu, s termínem uzavření do 5 

dnů od výzvy k uzavření, a smluvního závazku ve výši 50.000 Kč za každý započatý měsíc 

neprovedení zatravněného pruhu, počínaje od 1.1.2017. V případě, že bude zatravňovací pruh 

mezi chodníkem a silnicí realizován do okamžiku výzvy k uzavření smlouvy, bude již smlouva 

bezpředmětná. 
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Usnesení RM č. 8/50/16: RM schválila vyhlášení záměru budoucího uzavření nájemní 

smlouvy k pozemkům a jejich částem p.č.1249/64 o výměře 22 m2, p.č.1249/77 o výměře 14 

m2 ,p.č.1250/4 o výměře 91 m2, p.č.1254/13 v o výměře 3 m2, p.č.1255/1 o výměře 851 m2 ,  

p.č.1255/3 o výměře 62 m2, p.č.1261/1 o výměře 1545 m2, p.č.1261/2 o výměře 5 m2 , 

p.č..1261/5 o výměře 188 m2 , p.č.1261/7 o výměře 44 m2 , p.č.1261/9 o výměře 17 m2,  

p.č.3150 o výměře 17 m2 , p.č.3151/4 o výměře 80 m2 , p.č.3165 ,  

p.č.4669/1 o výměře 45 m2 , p.č.4695/9 o výměře 6 m2, p.č.4765/1o výměře 1238 m2 ,  

p.č.4768/4 o výměře 1101 m2, p.č.4769 o výměře 41 m2, p.č.4841/1 o výměře 274 m2  

vše zapsané v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/50/16: RM schválila souhlas s PD č. 05 - 6316 společnosti EEIKA Brno, s. 

r. o., Kšírova 385/120, Brno, PSČ 619 00, na stavbu „Hustopeče, Nádražní 24, k. NN, byty“ 

pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49, 

jako vlastník dotčených pozemků, pro účely územního řízení. RM požaduje provedení protlaku 

pod chodníkem.  

 

Usnesení RM č. 10/50/16: RM schválila souhlas s PD č. 1030028714 společnosti ENORM, 

a.s., Medkova 6, Brno, PSČ 627 00, na stavbu „Hustopeče, , Kurdějovská, DP - k.NN, Fiala“ 

pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49, 

jako vlastník pozemku, pro účely vydání územního souhlasu.  

 

Usnesení RM č. 11/50/16: RM schválila Smlouvu č. 1030028714/002 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na stavbu „Hustopeče, Kurdějovská, DP - k.NN, Fiala“ pro investora 

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 379 49, jako vlastník 

pozemku p.č. KN 598/1, se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 

České Budějovice. Smlouva je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 12/50/16: RM vzala na vědomí připomínky pana … k projektu ulice 

Nerudova, prováděné úpravy jsou ve prospěch všech obyvatel ulice a města.  

 

Usnesení RM č. 13/50/16: RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu na odkoupení 

pozemků městem Hustopeče parcela číslo 2004/5, 991/11, 991/27, 991/59, 991/64, 991/7, 

1047/18, 8351/19 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 3172 od 

podílových spoluvlastnic paní …, bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče; paní …, Bořetická 

…, Brno - Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 Brno - Líšeň za kupní cenu 1.375.569,- 

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 14/50/16: RM schválila záměr pachtu pozemku p.č.2415 vedeného jako 

zahrada o výměře 86 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001. Text záměru je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 15/50/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní šachty a 

vodovodní přípojky na pozemku města parc. č. 575/3 v k. ú. Hustopeče u Brna dle PD 

projektanta Ing. arch. …, Údolní 560/93, Brno, PSČ 602 00, pro paní …, Pastýřská …, 691 12 

Boleradice. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/50/16: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu 

s Českou republikou - Generálním finančním ředitelstvím, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 

Praha, IČ: 72080043, - na stavbu pod názvem „Hustopeče - bezbariérové chodníky Hybešova, 
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Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“ na parc. č. KN 2430 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/50/16: RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace „Hustopeče – ulice Dvořákova“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na 

Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880, kterým se mění ujednání o době plnění. Text 

dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 18/50/16: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektových 

dokumentací „Hustopeče – cyklostezka, Masarykovo náměstí" a „Hustopeče – cyklostezka, 

ulice Bratislavská“ s Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 

za částku 171.440 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/50/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu s vybudováním parkovacích 

stání na pozemku města parc. č. KN 147 v k. ú. Hustopeče u Brna před RD č.p. 393 na pozemku 

parc. č. KN 144 v k. ú. Hustopeče u Brna na ul. Palackého manželům …, Bratislavská …, 

Hustopeče, dle předložené PD č. 03/2015-607 Ing. … a s napojením na místní komunikaci. 

Podmínkou je zachovat stávající rovinu komunikací, nenarušit nově zbudované komunikace a 

zbudovat stání ze zatravňovací dlažby a vyřízení patřičných povolení a vyjádření správců sítí.  

 

Usnesení RM č. 20/50/16: RM schválila Vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy na části 

pozemku města parc. č. KN 147 v k. ú. Hustopeče u Brna před RD č.p. … na pozemku parc. č. 

KN 144 o výměře cca 40 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 21/50/16: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci s MOSS 

logistics s.r.o. se sídlem Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČ 63481359 na Světový duel 

vín 2016 v Hustopečích. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 22/50/16: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2016 s PRAMOS, a.s. se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČ 63479087. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/50/16: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2016 se Svazem vinařů České republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké 

Bílovice, IČ 48847488. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 24/50/16: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 

autorské odměny 2.178,- Kč vč. DPH za živé užití hudebních děl v rámci kurzů tance s 

Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s, se sídlem Čs. Armády 20 160 

56 Praha 6 – Bubeneč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 25/50/16: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 

autorské odměny 161.499,- Kč vč. DPH za živé užití hudebních děl k poslechu s Ochranným 

svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s, se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 

– Bubeneč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 26/50/16: RM bere na vědomí informaci ohledně možných dotací na sociální 

bydlení.  

 

Usnesení RM č. 27/50/16: RM schválila krátkodobou nájemní smlouvu se spol. AGROTEC 

a.s., Brněnská 12/74, Hustopeče IČ: 544957 na pronájem části pozemku p.č.891/11 o výměře 
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11 m2 zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za nájemné 100 Kč/den. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/50/16: RM schválila záměr pronájmu části pozemku p.č.891/11 o výměře 

11 m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text 

záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 29/50/16: RM schválila smlouvu o poradenství v oblasti požární ochrany a 

bezpečnosti práce s J.K. marketing s.r.o. se sídlem Hybešova 762/42, 602 00 Brno, IČ 

25551329. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/50/16: RM neschválila přípravu podmínek pro uzavření smlouvy o 

pojištění právní ochrany města Hustopeče s D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, 

Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 03450872.  

 

Usnesení RM č. 31/50/16: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Oprava chodníku v ulici 

Tábory v Hustopečích“ s Čabou Hagou se sídlem Gen. Peřiny 1298/16, 693 01 Hustopeče, IČ 

13880021 za částku 121.030,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 32/50/16: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace „Hustopeče – parkovací stání Tábory“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 za částku 56.990, - Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 33/50/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-

014330040478/001 se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na akci „Hustopeče, Nerudova, obnova DP, Nečas“ 

na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 575/1 v rozsahu dle geometrického plánu číslo 

3543-20750a/2016 zhotovený firmou MDP Geo s.r.o., za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/50/16: RM schválila souhlas s výjimkou ze zákazu vjezdu pro vozidlo nad 

3,5 T Jeřáb LIEBHERR LTM 1070 dne 08. 11. 2016 na Masarykovo nám. v souvislosti s 

plánovanou demontáží základnové vysílací stanice společnosti T-Mobile pro žadatele Leonhard 

Moll Railway & Tower Systems, s.r.o., IČ: 26259699, se sídlem Ostrava - Zábřeh, U Studia 

2253/20, PSČ 70030 s tím, že poplatek za zábor veřejného prostranství bude uhrazen předem 

na pokladně MěÚ Hustopeče a plocha bude předem předána a následně převzata panem ...  

 

Usnesení RM č. 35/50/16: RM schválila plán zimní údržby místních komunikací města 

Hustopeče pro období listopad 2016 - březen 2017.  

 

Usnesení RM č. 36/50/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 14 ke zřizovací listině 

Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace, kterým 

se škole v rámci projektu uděluje souhlas s prováděním technického zhodnocení svěřeného 

majetku. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 37/50/16: RM revokuje usnesení RM č. 56/49/16: RM ukládá připravit změnu 

zřizovací listiny Mateřské školy Hustopeče, Školní, rozšířením její náplně o doplňkovou 

činnost na prodej obědů třetím subjektům. Změnu připravit k projednání do ZM. 
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Usnesení RM č. 38/50/16: RM schválila Mateřské škole Hustopeče p.o., Školní 25, převod 

finančních prostředků ve výši 30.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu na realizaci 

zabezpečení školy.  

 

Usnesení RM č. 39/50/16: RM schválila dodatek č. 2 k pojistné smlouvě s ČSOB Pojišťovnou 

na pojištění nového majetku - nafukovací haly.  

 

Usnesení RM č. 40/50/16: RM schválila vyřazení majetku ORJ 255 - vnitřní správa ve výši 

16.637 Kč a ORJ 209 - parkoviště ve výši 155.301 Kč dle přílohy.  

 

Usnesení RM č. 41/50/16: RM schválila souhlas s opravami na hřbitově RA realizovanými 

firmou BAU-Amstav trade company s.r.o. zastoupenou ... Realizace oprav bude konzultována 

s Odborem regionálního rozvoje Městského úřadu Hustopeče. Investorem je Velvyslanectví 

Ruské federace v Praze.  

 

Usnesení RM č. 42/50/16: RM schválila na základě ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 78 odst. 1 zákona č. 

254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací 

listinu Povodňové komise Města Hustopeče, statut Povodňové komise Města Hustopeče, 

jednací řád Povodňové komise Města Hustopeče a jmenování členů povodňové komise Města 

Hustopeče (…, …, …, …)  

 

Usnesení RM č. 43/50/16: RM bere na vědomí zápis z Komise pro životní prostředí a 

zemědělství ze dne 25.10.2016.  

 

Usnesení RM č. 44/50/16: RM ukládá prověřit úklid pozemku parc.č. 2006/17 a 2051/2 

(vlastník Město Hustopeče) a vrácení do jeho původního stavu. Na pozemku byla prodejna 

Ovoce – Zelenina, která je zrušena, zůstal stavební odpad  

 

Usnesení RM č. 45/50/16: RM vzala na vědomí informaci o podané stížnosti na povolení 

výsadby rychlerostoucích dřevin v lokalitě Slunečná. Povolování výsadby je přenesená 

působnost státní správy, která je plně v kompetenci Odboru životního prostředí Městského 

úřadu Hustopeče. Stížnost bude předána k vyřízení OŽP úřadu. RM hledá ještě další řešení.  

 

Usnesení RM č. 46/50/16: RM schválila kupní smlouvu na prodej UNC z majetku Městských 

služeb Hustopeče za cenu 128.000 Kč panu …, Močílky …, 768 05 Koryčany. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 47/50/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

zajištění rozvozu stravy a přeprava osobním automobilem uzavřenou mezi Městem Hustopeče 

jako poskytovatelem a paní …, nar. …, trvale bytem Herbenova …, Hustopeče jako příjemcem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 01. 10. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 48/50/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

zajištění rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, 

nar. …, trvale bytem Brněnská …, Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností 

od 01. 10. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 49/50/16: RM neschvaluje žádost …, nar. …, trvale bytem Rataje …, 391 65, 

o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. …, na adrese Svat. Čecha …, Hustopeče. Nájemní 

vztah bude ukončen k 31. 10. 2016.  
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Usnesení RM č. 50/50/16: RM schvaluje podání soudní žaloby na vystěhování nájemců pana 

…, … a paní … z městského bytu č. … na adrese Svat. Čecha …, Hustopeče, z důvodu užívání 

bytu bez řádného nájemního vztahu, kdy nájemníkům vypršela platnost nájemní smlouvy na 

dobu určitou ke dni 31. 8. 2016. 

 

Usnesení RM č. 51/50/16: RM schvaluje neprodloužení smlouvy pro rok 2017 k užívání 

bytu č. … na adrese Kpt. Jaroše …, Hustopeče, s paní ... 

 

Usnesení RM č. 52/50/16: RM vzala na vědomí a schválila vyúčtování Divadelního festivalu 

Pod širým nebem 2016 s výsledkem -74.685 Kč.  

 

Usnesení RM č. 53/50/16: RM schválila konání Divadelního festivalu Pod širým nebem v roce 

2017 na nádvoří domu U Synků.   

 

Usnesení RM č. 54/50/16: RM schválila bezplatné umístění poutače SOŠ a SOU Hustopeče 

ke dni otevřených dveří školy na zábradlí v ulici Bratislavská (u přechodu), v termínech dle 

přílohy.  

 

Usnesení RM č. 55/50/16: RM schválila navýšení rozpočtu SPOZAM ve výši 40.000 Kč jako 

spoluúčast na opravy sportovního zařízení, které budou financovány TJ Agrotec Hustopeče z 

jiných dotačních titulů.  

 

Usnesení RM č. 56/50/16: RM schválila vytvoření pracovní skupiny pro přípravu projektu 

"Rekonstrukce zázemí velkého krytého bazénu v areálu SPOZAM" ve složení: …, …, …, ....  

 

Usnesení RM č. 57/50/16: RM schválila provedení opravy lávky přes Štinkovku v ceně do 

50.000 Kč z finančních prostředků SPOZAM.  

 

Usnesení RM č. 58/50/16: RM schválila realizaci oprav krytého bazénu, které budou hrazeny 

z bankovní záruky ve výši 314.044,50 Kč.  

Zakázka č. 1 – zaizolování vedení vzduchotechniky – nabídku předložila firma Moravská- 

izolační spol. s.r.o, ve výši 88.900 Kč bez DPH s DPH 107.569 Kč. Text smlouvy je přílohou.  

A zakázka č. 2 – nabídka na zřízení centrálního pultu měření, regulace VZT, vytápění, ohřev 

TUV a řízení ohřevu fototermických panelů. Cenovou nabídku dodala firma ELMAKO-

DUBŇANY s.r.o. Vrchlického 912, 697 01 Kyjov ve výši 102.580 Kč bez DPH cena s DPH 

124.122 Kč. Nabídka je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 59/50/16: RM schválila čerpání zůstatku finančních prostředků z bankovní 

záruky ve výši 82.353 Kč na již dříve v této radě schválené investiční akce a opravy v areálu 

krytého bazénu a letního koupaliště.  

 

Usnesení RM č. 60/50/16: RM bere na vědomí informaci o doporučení žádosti k podpoře 

projektu Strategické řízení MěÚ Hustopeče z Operačního programu Zaměstnanost.  

 

Usnesení RM č. 61/50/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 62/50/16: RM schválila zadání objednávky na stanovení prodejní ceny 

nemovitosti objektu Celné soudnímu znalci v oboru stavebnictví Ing. Pavlu Zářeckému, bytem, 

U Daliborky 1287, 564 01 Žamberk, IČ: 46491945.  
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Usnesení RM č. 63/50/16: RM schválila podání žádosti na Jihomoravský kraj o výmaz 

předkupního práva na pozemku p.č. st. 110, jehož součástí je budova občanské vybavenosti č.p. 

99 v katastrálním území Celné, obci Těchonín v části obce Celné.  

 

Usnesení RM č. 64/50/16: RM schválila smlouvu o vzájemné propagaci s Kometou group a.s., 

Křídlovická 34 Brno 60300, IČ: 26296195. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 65/50/16: RM doporučuje ZM ke schválení uvolnění příspěvku ve výši 

190.000 Kč, maximálně však 50% z částky na pořízení, pro Nemocnici Hustopeče, p.o. JMK, 

Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ 04112029, na pořízení videogastroskopu pro 

gastroenterologickou ambulanci.  

 
Usnesení RM č. 66/50/16: RM ukládá připravit rozpočtové opatření města na zajištění 

příspěvku města na pořízení videogastroskopu pro gastroenterologickou ambulanci pro 

Nemocnici Hustopeče ve výši 190.000 Kč.  

 
Usnesení RM č. 67/50/16: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření města na 

zajištění příspěvku města na pořízení videogastroskopu pro gastroenterologickou ambulanci 

pro Nemocnici Hustopeče ve výši 190.000 Kč.  

 

Usnesení RM č. 68/50/16: RM schválila pravidla ankety "Sportovec roku 2016 města 

Hustopeče". 

 

Usnesení RM č. 69/50/16: RM schválila částku 23.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s 

anketou "Sportovec roku 2016 města Hustopeče". Částka bude uvolněna z rozpočtu města 

Hustopeče. Bude hrazeno z položky „činnost komisí a výborů“. 

 

Usnesení RM č. 70/50/16: RM schválila poskytnutí daru pro o.p.s. Domovinka Němčičky ve 

výši 15.000 Kč. Bude hrazeno z nevyčerpaných prostředků na ORJ 204 - dotace a dary. 

 
Usnesení RM č. 71/50/16: RM schválila uzavření Mateřské školy Školní i Mateřské školy Na 

Sídlišti (Na Sídlišti 5 a Komenského 4) v době vánočních svátků, tj,. od 23.12.2016 do 

2.1.2017. Provoz bude zahájen od úterý 3.1.2017. 

 
Usnesení RM č. 72/50/16: RM schválila Mateřské škole Hustopeče p.o., Na Sídlišti 5, snížení 

finančních odpisů ke zřizovateli ve výši 59.183 Kč za účelem pořízení digestoře. 

 
Usnesení RM č. 73/50/16: RM schválila doporučení pro ZM k doplnění veřejnoprávní 

smlouvy určené na čerpání dotace pro TJ Agrotec Hustopeče ve výši 150.000 Kč o rozšíření 

účelu využití takto: „Rekonstrukce stropního podhledu ve sportovní hale a další opravy 

sportovišť v pronájmu TJ Agrotec Hustopeče, z.s. do 31.06.2017“ 
 


