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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 52. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 22. 11. 2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/52/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/52/16: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města se spol. Quatro development, s.r.o., IČ 29356598, se sídlem Na Hradbách 424/3, 693 01 

Hustopeče. Před podpisem smlouvy bude složena na depozitní účet města Hustopeče kauce ve 

výši 50.000 Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 3/52/16: RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí nájemní 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. 4/52/16: RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní 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 o výměře 125 m2, p.č.4669 

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. 5/52/16: RM schválila Vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem části pozemku parcela číslo 1255/1 o výměře cca 363 m2 za účelem umožnění 

nakládky kovového odpadu do železničního vagónu a to do doby realizace parkoviště na ul. 

Bratislavská.  

 

Usnesení RM č. 6/52/16: RM schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Mgr. Janem Dufkem, 

Na Výsluní 1291/15, Hustopeče IČ: 68106122 na nebytové prostory v objektu Dvořákova 

472/1, kterým se upravuje úhrada záloh za energie. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu s výhradou 

vlastnického práva s …, nar…., Riegrova …, Brno 612 00 na odkoupení pozemku p.č.982/17 

vedeného jako orná půda na LV č. 1441 v k.ú. Hustopeče u Brna, vedeného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za kupní cenu 11.018.000,-Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 8/52/16: RM schválila smlouvu o úschově finančních prostředků s …, nar. 

…, Riegrova …, 612 00 Brno a s Dr. Lubomírem Čermákem, Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno, 

IČ: 66225531 v souvislosti s kupní smlouvou s výhradou vlastnického práva k pozemku 

p.č.982/17. Smlouva bude podepsána při podpisu kupní smlouvy s výhradou vlastnického práva 

k pozemku p.č.982/17. Text smlouvy o úschově je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/52/16: RM schválila dodatek č.2 k dohodě s RUSTIKAL, s.r.o., Na 

Hradbách 5, Hustopeče 693 01, IČ:26291495 a M.S.QUATRO, s.r.o., Na Hradbách 424/3, 

Hustopeče 693 01, IČ: 26219182 o poskytnutí podpory pro konání akce Hustopečský masopust. 

Text dodatku je přílohou zápisu. S podmínkou umístění baneru „Akce je pořádána 

s podporou města Hustopeče 

 

Usnesení RM č. 10/52/16: RM nedoporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje 

pozemků parcela číslo KN 321/5376/18, 376/22 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 11/52/16: RM navrhuje jednání s investorem akce "dopravní a tech. 

infrastruktura Hustopeče-výstavba RD lokalita Za Pionýrskou" vypracované spol. AgriKomp 

Bohemia s.r.o., o sítích a komunikacích jejich financování a rozsahu. Vše až po vyjádření 

stavebního úřadu k žádosti investora.  

 

Usnesení RM č. 12/52/16: RM navrhuje jednání s investorem akce "dopravní a tech. 

infrastruktura Hustopeče-výstavba RD lokalita Za Pionýrskou" vypracované spol. 

Architektonická a stavební kancelář, Čejkovická 11, Brno o sítích a komunikacích jejich 

financování a rozsahu. Vše až po vyjádření stavebního úřadu k žádosti investora.  

 

Usnesení RM č. 13/52/16: RM neschválila souhlas s PD č. ZI6006 autorizovanému 

projektantovi …, Lázeňská …, Valtice, PSČ 691 42, na stavbu „Hustopeče, VN, TS BORS“ 

pro investora BORS, a. s., Bratislavská 2284/26, Břeclav, PSČ 690 62, jako vlastník pozemku 

8295 v k.ú. Hustopeče u Brna pro účely vydání územního souhlasu. Požadujeme provedení 

odbočky plánované přípojky na pozemku města k plánované stožárové trafostanici a to max. 

do 2 m od nápojného místa na stožáru VN a to tak aby byl zábor na pozemku města Hustopeče 

minimalizován na nezbytně nutnou míru a to včetně případných ochranných pásem přípojky. 

 
Usnesení RM č. 14/52/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností itself s. r.o., IČ: 18826016, se sídlem v Brně, Pálavské náměstí 4343/11, 

PSČ 628 00, na stavbu pod názvem „Televizní kabelový rozvod itself Hustopeče – výměna 

vedení na ul. Družstevní“ na pozemcích parcela číslo KN 2006/17 a 4542/2 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna v rozsahu dle uvedeném v příloze za jednorázovou úhradu ve výši 

5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 15/52/16: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku p.č.60/1 vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

na ul. Dobrovského za účelem zřízení soukromého parkovacího místa.  

 

Usnesení RM č. 16/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parcela číslo KN 5593/246 vedeného jako zahrada na LV č. 10001 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna v lokalitě Horní vrch.  

 

Usnesení RM č. 17/52/16: RM schválila souhlas města s PD na stavbu "Vodovodní přípojka 

pro objekt prodejních a skladových prostor Hustopečské mandlárny" parc. č. 117 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, pro investora Hustopečská mandlárna s. r. o., Nerudova 299/24, Hustopeče,. 
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Usnesení RM č. 18/52/16: RM schválila souhlas města s PD č. 1607 projektanta Ing. …, 

Smetanova …, Strážnice, PSČ 696 62, na stavbu „Hustopeče, obnova TS Žižkova“ pro 

investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49.  

 

Usnesení RM č. 19/52/16: RM schválila souhlas se stavbou pod názvem „SV Hustopeče“ dle 

PD č. 1425415-11 spol. AQUA PROCON, s. r. o., Palackého tř. 12, Brno, PSČ 612 00, pro 

investora VaK Břeclav, a. s., Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11 na pozemku města 

Hustopeče parcela číslo KN 4544/94 v k.ú. Hustopeče u Brna. Město Hustopeče požaduje ke 

stavebnímu řízení vyřešení kolize trasy u objektu "SO 06.1 HUSTOPEČE - STAROVICE" a 

to uvedením do souladu s rozvojovými plochami města dle platných územě plánovacích 

podkladů.  

 

Usnesení RM č. 20/52/16: RM schválila souhlas s PD č. 136-2016 společnosti ELING.CZ, s. 

r. o., Hrozňatova 3939/25a, Brno, PSČ 615 00, na stavbu „Hustopeče, Na Úvoze, k. NN“ pro 

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

vlastník pozemku, pro účely vydání územního souhlasu. Město požaduje uložení nového 

kabelového vedení do chráničky v celé délce trasy.  

 

Usnesení RM č. 21/52/16: RM schválila Smlouvu č. 1040010834/003 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na stavbu č. 1040010834 „Hustopeče, Na Úvoze, k.NN“ dle 

předložené PD s E.ON  

Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 22/52/16: RM neschvaluje udělení souhlasu s PD č. 241-2016 projektanta 

společnosti ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, Brno, PSČ 615 00, na stavbu „Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN, Rozinka“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice, PSČ 370 49, jako vlastníka pozemků a to pro účely územního řízení. Rada 

města Hustopeče doporučuje řešit až po zpracování předepsané územní studie.  

 

Usnesení RM č. 23/52/16: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci č. 4/15 

„NÁSTROJÁRNA HUSTOPEČE parc. č. 2588/7 – STAVEBNÍ ÚPRAVY, ZMĚNA 

UŽÍVÁNÍ ČÁSTI SUTERÉNU“ projektovanou SPK Ing. …, Dlouhá …, Hustopeče“ pro 

investora …, Brněnská …, Velké Němčice, a to pro účely stavebního řízení. Souhlas města je 

podmíněn souhlasem duplicitního vlastníka.  

 

Usnesení RM č. 24/52/16: RM pověřuje vedení města jednat o podmínkách možného výkupu 

pozemku parcela číslo KN 4740/24, který je ve spoluvlastnictví více fyzických osob, a to v 

návaznosti na zpracovávaný projekt biokoridoru v lokalitě Terasy a Kabely.  

 

Usnesení RM č. 25/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení pověření starostky města 

podpisem kupní smlouvy na prodej pozemku p.č.1314/2 vedeného jako ostatní plocha, 

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

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za podmínky zavkladování věcného 

břemene práva chůze a jízdy na pozemcích parcela číslo KN 1329/3 a 1329/43 v rozsahu dle 

geometrického plánu do katastru nemovitostí s právními účinky do 31.12.2016.  

 

Usnesení RM č. 26/52/16: RM schválila udělení souhlasu k sanaci kanalizace bezvýkopovou 

metodou na akci ul. Havlíčkova yyjádření k realizaci stavby DN 400 v délce 109 m a DN 500 

v délce 19 m v rozsahu uvedeném v příloze na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 

746/8, 599/5 a 598/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna.  
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Usnesení RM č. 27/52/16: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou sjezdu a 

přípojek inženýrských sítí na pozemku města parcela č. KN 4544/7 v k. ú. Hustopeče u Brna s 

Ing. …, bytem Šakvice, Vinohradní …, PSČ 691 67 pro novostavbu rodinného domu na 

parcelním č. KN 4544/128 v k. ú. Hustopeče u Brna, s kaucí ve výši 5.000,- Kč a s podmínkou 

zachování roviny stávající komunikace v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných 

komunikací. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/52/16: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s AGROTEC a.s., 

Brněnská 12/74, Hustopeče, IČ: 00544957 na část pozemku p.č.891/11 vedeného jako ostatní 

plocha v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001, kterým se doba nájmu prodlužuje do 16. 12. 

2016. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 29/52/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě s Němcem Jiřím stavitelem, 

s.r.o., Vídeňská 149/125a, 619 00 Brno, IČ. 26957841 o krátkodobém nájmu části pozemku 

p.č.4542/387 o výměře 1 m2 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 

č.10001, kterým se prodlužuje doba nájmu na 1 rok. Text dodatku je přílohou zápisu. Nájemné 

je 1.000 Kč/měsíc. 

 

Usnesení RM č. 30/52/16: RM schválila souhlas s umístěním pilířku spojovací skříně NN na 

pozemku parcela číslo 501/3 v k.ú. Hustopeče u Brna /dle zákresu/ ke stavbě „Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN, Hast- develop“ pro investora E.ON Distribuce, F. A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice, PSČ 379 49.  

 

Usnesení RM č. 31/52/16: RM schválila souhlas s umístěním pilířku elektroměrné skříně NN 

na pozemku parcela číslo 501/3 v k.ú. Hustopeče u Brna /dle zákresu/ ke stavbě „Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN, Hast-develop“ pro investora …, Havlíčkova …, 69301 Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 32/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o poskytnutí 

dotace na vybrané stavební objekty akce "Hustopeče, Křížový vrch, rozšíření lokálního 

biocentra" z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, vyhlášeného Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR.  

 

Usnesení RM č. 33/52/16: RM schválila Nájemní smlouvu s … a …, Bratislavská …, 

Hustopeče na pronájem části pozemku p.č.147 o výměře 40 m2 vedeného jako ostatní plocha 

na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění parkovacího místa za roční nájemné 

331 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/52/16: RM schválila smlouvu o dílo s Čabou Hagou se sídlem Gen. Peřiny 

1298/16, 693 01 Hustopeče, IČ 13880021 na vybudování chodníku na židovském hřbitově v 

Hustopečích za částku 46.508,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 35/52/16: RM navrhuje postoupit žádost o dodání půdo pokryvného 

materiálu u bytového domu čp. 1297 a 1296 v Hustopečích. Stanovisko bude doplněno o 

vyjádření vedoucího MěSl p. Chrastiny a Komise pro životní prostředí. 

 

Usnesení RM č. 36/52/16: RM schválila smlouvu o dílo s ATELIER FONTES, s.r.o, 

Křídlovická 314/19, 603 00 Brno na zpracování Investičního záměru „Hustopeče: Revitalizace 

Štinkavky“ v ceně 65.340 Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 37/52/16: RM schválila smlouvu o poradenské činnosti na poskytnutí 

poradenských služeb spočívajících především ve zpracování a následného podání žádosti o 

finanční podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Oblast podpory 

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - 

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání - „Rekonstrukce Budovy CVČ 

Pavučina“ za nabídkovou cenu celkem 105.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 38/52/16: RM schválila smlouvu o dílo na podání žádosti a dotační 

management v programu IROP „Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče" s 

dodavatelem DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice, IČ 

41539656, za cenu 197.000 Kč bez DPH, tj. 238.370 Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 
Usnesení RM č. 39/52/16: RM schválila smlouvu o dílo s DEA Energetickou agenturou, s.r.o. 

se sídlem Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656 na práce spojené s podáním žádosti 

o dotaci na akci “Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4” a to v programu IROP, specifický 

cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, průběžné 

výzvy č. 46 – Infrastruktura základních škol za částku 77.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 
Usnesení RM č. 40/52/16: RM schválila smlouvu o dílo s DEA Energetickou agenturou, s.r.o. 

se sídlem Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656 na zpracování projektové 

dokumentace na akci “Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4” za částku 198.000,- Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 
Usnesení RM č. 41/52/16: RM bere na vědomí na vědomí zápis z Komise životního prostředí 

a zemědělství ze dne 10.11.2016. Projednávané body budou probírány samostatně.  

 
Usnesení RM č. 42/52/16: RM schválila výměnu ohřívače teplé vody na Penzionu, Žižkova 

1, Hustopeče, firmou Bytop - Gas, Bratislavská 5, Hustopeče, za cenu dle cenové nabídky 

86.347 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení RM č. 43/52/16: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi městy Hustopeče a Velké Pavlovice. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 44/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení 4. Komunitní plán ORP 

Hustopeče pro období let 2017 – 2020. Dokument je součástí zápisu.  

 
Usnesení RM č. 45/52/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

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

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

od 01. 11. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 46/52/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

přeprava osobním automobilem uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a 

paní …, nar. …, trvale bytem Lípová …, Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 01. 11. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 47/52/16: RM schválila navýšení počtu pracovníků pečovatelské služby, 

pracovní pozice: Pracovník v sociální péče, platová třída 5, na Sociálním odboru ze stávajícího 

počtu 2 pracovníků sociální péče na 3 pracovníky sociální péče k 1. 1. 2017.  

 

Usnesení RM č. 48/52/16: RM schválila s účinností od 01. 12. 2016 organizační změny na 

odboru dopravy na úseku správních činností nově vytvořit pracovní místa Referent státní správy 

a samosprávy (agenda speciální stavební úřad) - 10. tř. s dobou neurčitou a Referent státní 

správy a samosprávy (agenda registr vozidel) - 8. tř. s dobou neurčitou a zrušit 1 x Referent 

státní správy a samosprávy (agenda registr vozidel) - 9. tř s dobou neurčitou a na úseku 

přestupků a správních deliktů vytvořit pracovní místo Referent státní správy a samosprávy 

(agenda přestupků a správních deliktů) - 9 tř. s dobou určitou - omezená správní činnost, max. 

3 roky po ukončení činnosti měření rychlosti vozidel radary. Celkem se jedná o navýšení o dva 

úvazky.  

 
Usnesení RM č. 49/52/16: RM schválila vyřazení majetku MŠ Hustopeče, Školní 25 v účetní 

hodnotě 123.994.10 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 50/52/16: RM bere na vědomí Územní studii – Hustopeče S2 (Křížový 

kopec)  

 

Usnesení RM č. 51/52/16: RM schválila podání žádosti na pokácení višně na pozemku p. č. 

KN 870/4, který je ve vlastnictví Města Hustopeče, u domu č.p. 30. Důvodem je špatný 

zdravotní stav stromu – je proschlý, má klejotok a poškozené kořeny.  

 
Usnesení RM č. 52/52/16: RM schválila prodej kluziště firmě Auxilia Team za částku 120.000 

Kč vč. DPH, s možností platby ve splátkách  

1. 15 panelů do 31.1.2017 – 45.000 Kč  

2. 10 panelů do 31.7.2017 – 30.000 Kč  

3. 15 panelů do 30.11.2017 – 45.000 Kč  

S možností předčasných splátek, případně úplného splacení s předstihem.  

 
Usnesení RM č. 53/52/16: RM schválila nájemní smlouvu s paní Klobásovou Ludmilou, 

bytem Údolní 24, Hustopeče u Brna, IČO 88557651 s tím, že bude využívat prostory budovy 

sauny – místnost odpočívárny na cvičení maminek s malými dětmi (od 3 měsíců do 15 měsíců). 

Tyto prostory bude využívat nepravidelně dle domluvy ve dnech středa a čtvrtek v dopoledních 

hodinách (cca 2 – 3 hodiny) za smluvní cenu 100 Kč/hodinu.  

 

Usnesení RM č. 54/52/16: RM schválila objednávku na vyčištění studní v areálu fotbalového 

stadionu za nabídkovou cenu 22.196 Kč vč. DPH dle cenové nabídky, která je přílohou zápisu  

 

Usnesení RM č. 55/52/16: RM schválila podání výpovědi firmě TUKAN group s.r.o. z nájmu 

stánku č. 3 (poslední vzadu) v areálu letního koupaliště, a to z důvodu porušení bodu 1, 4 a 5 

článku IV. Smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 56/52/16: RM schválila (úkol) přípravu vyhlášení záměru pronájmu stánku č. 

3 (poslední vzadu) v areálu letního koupaliště. RM ukládá připravit podmínky na provozování 

občerstvení. 

 

Usnesení RM č. 57/52/16: RM schválila spolufinancování projektu „Rekonstrukce krytého 

bazénu, Hustopeče.“ 



7 

 

Usnesení RM č. 58/52/16: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci do 

programu MŠMT Podpora materiálně technické základny sportu, na projekt „Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče.“ 

 
Usnesení RM č. 59/52/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 60/52/16: RM schválila stanovení místní úpravy provozu – ul. Nádražní u 

REROSA-HYDRAULIKA s. r. o.,  

1. Stávající dopravní značení B28 „zákaz zastavení“ bude odstraněno a nahrazeno dopravním 

značením IP12 + E13 s textem 2 x OBSLUHA A ZÁKAZNÍCI REROSA-HYDRAULIKA.  

2. dopravní značení bude provedeno na náklady města Hustopeče  

 

 
V Hustopečích dne 22. 11. 2016 

Zapsala: Kristýna Dufková 

 

 

 

 

 

…………………………  ………………………… 

PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 
 Bořivoj Švásta 

místostarosta 

 


