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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 69. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 18.07.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 
 

Usnesení RM č. 1/69/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/69/17: RM ukládá MPO jednat se SÚS o koupi potřebného množství 

žulových kostek na akci – urnový háj. 

 

Usnesení RM č. 3/69/17: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na provedení 

archeologického výzkumu s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v.v.i., IČ 68081758, se 

sídlem Brno, Čechyňská 363/19, PSČ 602 00. Text Smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 4/69/17: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Dodávka pásové mycí linky do školní kuchyně ZŠ Hustopeče, Komenského“. Zadávací 

dokumentace je přílohou. 

 

Usnesení RM č. 5/69/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů k podání nabídky na veřejnou 

zakázku „Dodávka pásové mycí linky do školní kuchyně ZŠ Hustopeče, Komenského“:  

1) Pavel Eliáš se sídlem Zádvorník 408, 691 63 Velké Němčice, IČ 69739285  

2) Petr Hrůza – CHEVRON Gastro se sídlem Nová 1293/23, 692 01 Mikulov, IČ 49132806  

3) SEVEZA spol. s r.o. se sídlem Huštěnovice 365, 687 02 Babice, IČ 16361539  

4) ABK 99, s.r.o. se sídlem Komenského 259, 691 23 Pohořelice, IČ 60739487  

5) Miroslav Bílek se sídlem Bělohorská 4086/95, 636 00 Brno, IČ 68135122  

 

Usnesení RM č. 6/69/17: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka pásové mycí linky do školní kuchyně ZŠ 

Hustopeče, Komenského“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 7/69/17: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Přestupní 

terminál v Hustopečích – parkoviště“. Zadávací dokumentace je přílohou. 

 

Usnesení RM č. 8/69/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou na veřejnou 

zakázku „Přestupní terminál v Hustopečích – parkoviště“:  

1. VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149  

2. Stavba a údržba silnic s.r.o. se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081  

3. COLAS CZ, a.s., se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, IČ 26177005  

4. Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ 45 47 42 81  

5. H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043  

6. FI Holding a.s. se sídlem Brněnská 404, 664 42 Modřice, IČ 27088707  

7. PB SCOM s.r.o. se sídlem Radniční 28, 753 B01 Hranice, IČ 25397087  

 

Usnesení RM č. 9/69/17: RM schválila toto složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  

„Přestupní terminál v Hustopečích – parkoviště“:  

Členové komise: …, …, …  
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Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 10/69/17: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

„Hustopeče – bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“  

 

Usnesení RM č. 11/69/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou na veřejnou 

zakázku „Hustopeče – bezbariérové chodníky Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“.:  

1. VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149  

2. SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 

48035599  

3. COLAS CZ, a.s., se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, IČ 26177005  

4. Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ 45 47 42 81  

5. H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043  

6. Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se sídlem M. Benky 3320/12, 695 01 Hodonín, IČ 

46983309  

7. DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, IČ 26255618  

8. TD LKW s.r.o. se sídlem Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ 29380421  

 

Usnesení RM č. 12/69/17: RM schválila toto složení komise pro otvírání obálek a posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku  

„Přestupní terminál v Hustopečích – parkoviště“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení RM č. 13/69/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Polyfunkční komunitní centrum Pavučina, Hustopeče“ uchazeče DMC CZ, s.r.o. se sídlem 

Hvězdová 13, 602 00 Brno, IČ 25574710  

 

Usnesení RM č. 14/69/17: RM schválila umístění na dalších místech na veřejnou zakázku 

„Polyfunkční komunitní centrum Pavučina, Hustopeče“:  

2. STAVBY VANTO s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 28269314  

3. PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost s.r.o. se sídlem Pražákova 1000/60, 619 

00 Brno, IČ 25342100  

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

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

6. VS-build, s. r. o. se sídlem Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ I28312015  

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

8. PROSTAVBY, a.s. se sídlem Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130  

9. MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE - MSU s.r.o. se sídlem Jižní nám. 7/7 619 00 Brno, IČ 

48529303  

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

 

Usnesení RM č. 15/69/17: RM schválila smlouvu o dílo na „Polyfunkční komunitní centrum 

Pavučina, Hustopeče“ s vítězným uchazečem DMC CZ, s.r.o. se sídlem Hvězdová 13, 602 00 

Brno, IČ 25574710 za částku 22.178.822,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 16/69/17: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zřízení 

osobního výtahu v ZŠ Hustopeče, Komenského“ včetně příloh  
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Usnesení RM č. 17/69/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Zřízení osobního výtahu v ZŠ Hustopeče, Komenského“:  

ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 61507229  

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

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

FI Holding a.s. se sídlem Brněnská 404, 664 42 Modřice, IČ 27088707  

OTIS a.s. se sídlem Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav, IČ 42324254  

 

Usnesení RM č. 18/69/17: RM schválila toto složení komise pro otevírání obálek a posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Zřízení osobního výtahu v ZŠ Hustopeče, 

Komenského“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 
Usnesení RM č. 19/69/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Dodávka nákladního elektromobilu pro údržbu města Hustopeče“ uchazeče 

ALFA PROFI s.r.o. se sídlem Útěchov 52, 644 00 Brno, IČ 29187923  

 

Usnesení RM č. 20/69/17: RM schválila pořadí uchazečů na dalších místech ve veřejné 

zakázce „Dodávka nákladního elektromobilu pro údržbu města Hustopeče“  

2. Pavel Mika se sídlem Drahy 516, 768 11 Chropyně, IČ 69742171  

3. IVRATECH – CZ s.r.o. se sídlem Miroslava Bajera 6036/9, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 

04593448  

 

Usnesení RM č. 21/69/17: RM schválila schválení kupní smlouvy s vítězným uchazečem o 

veřejnou zakázku „Dodávka nákladního elektromobilu pro údržbu města Hustopeče“ ALFA 

PROFI s.r.o. se sídlem Útěchov 52, 644 00 Brno, IČ 29187923 za částku 878.000,- Kč bez DPH  

 

Usnesení RM č. 22/69/17: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2017 s FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 

Hustopeče, IČ 27739651. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/69/17: RM schválila záměr uzavření nájemní smlouvy na část objektu 

občanské vybavenosti - Společenského domu - pohostinství, vč. stávajícího vybavení, na ulici 

Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče, který je součástí pozemku parc. č. 279: provozní místnost 

o celkové výměře 183 m2, ostatní prostory o celkové výměře 124 m2 (včetně sklepa a 

nákladního výtahu), kotelna o celkové výměře 8 m2. Předmětem záměru je i část pozemku 

p.č.283/1 o výměře 10 m2 vedeného jako ostatní plocha , určená k umístění rozebíratelné 

restaurační předzahrádky. vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, na LV č. 10001, k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. 

Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 24/69/17: RM schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s Nemocnicí 

Hustopeče p.o., Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ: 04212029, kterým se snižuje rozsah 

pronajímaných prostor v objektu polikliniky a měsíční nájemné se snižuje na 23.675,- Kč + 

DPH. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 25/69/17: RM schválila nájemní smlouvu s Girasole, sdružení pro pomoc a 

rozvoj, z.s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče, IČ: 26991560 na prostory určené k podnikání o 
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výměře 87,5 m2 v objektu polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5 za měsíční nájemné 7.343,-

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu  

 

Usnesení RM č. 26/69/17: RM schválila krátkodobou nájemní smlouvu s Jaroslavou 

Lobpreisovou, IČ:48880418, Hybešova 1, Hustopeče na pronájem části prostoru určeného k 

podnikání o výměře 7,5 m2 v objektu kina na adrese Dukelské nám.15 v Hustopečích. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 27/69/17: RM schvaluje záměr nájmu prostoru určeného k podnikání o 

výměře 7,5 m2 v objektu kina na adrese Dukelské nám.15 v Hustopečích.  

 

Usnesení RM č. 28/69/17: RM schvaluje pronájem částí pozemku p.č. 24/1 vedeného jako 

ostatní plocha o souhrnné výměře 30 m2 zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

cenu 1.000 Kč za 1. – 12. měsíc, od počátku 13. měsíce 3.000 Kč za každý započatý měsíc pro 

společnost Sapero living s.r.o.  

 

Usnesení RM č. 29/69/17: RM doporučuje ZM ke schválení nevyužít předkupní právo k 

budově bez čp/če na pozemku p.č.2582 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna 

na LV č.11895 v kupní ceně 3.150 000 Kč.  

 

Usnesení RM č. 30/69/17: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní s …, nar. …, Na Kocínce …, 160 00 Praha na část pozemku p.č.4536/172 o výměře 285 

m v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 300 Kč /m2. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/69/17: RM bere na vědomí Znalecký posudek na stav komunikace na ulici 

Kpt. Jaroše zpracovaný firmou Projekce iGEO s.r.o., Matonohova 878/8a, Černá Pole, 613 00 

Brno. 

 
Usnesení RM č. 32/69/17: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru zaslat informaci o výsledku 

znaleckého posudku petičnímu výboru ulice zabývajícímu se ul. Kpt. Jaroše. 

 

Usnesení RM č. 33/69/17: RM schválila možnost parkování autobusů na ulici Jiráskova na 

pozemku p.č. 620/1 v k.ú. Hustopeče za podmínky splnění následujících podmínek:  

- bude vypracováno stanovení příjezdové trasy k odstavné ploše a to od hotelu Centro, podél 

pohřební služby na ul. Jiráskové a dále přímo na odstavnou plochu,  

- do podmínek příjezdové trasy bude zapracován zákaz odstavování autobusů (zákaz zastavení 

a stání na komunikaci ulice Jiráskova),  

- bude provedeno posunutí stávající dopravní značky (Zóny s dopravním omezením) ze 

stávajícího stanoviště u pohřební služby na nové stanoviště směrem k ulici Na Hradbách – cca 

100m – viz přiložené foto,  

- odstavnou plochu provozovatel označí dopravním značením s vyznačením, pro koho je plocha 

určena (vyhrazené parkoviště),  

- odstavnou plochu (stavebně a dopravně) provozovatel napojí na přilehlou komunikaci, včetně 

zpracování projektové dokumentace,  

- majitel pozemku nebo provozovatel požádá silniční správní úřad o vydání správního 

rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci v ulici Jiráskova Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 34/69/17: RM projednala a bere na vědomí navržené podmínky MěP a 

Odboru dopravy MěÚ Hustopeče k případné realizaci povolení s užíváním komunikace ulice 
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Jiráskova, jako přístupové komunikace k odstavné ploše pro autobusy (parcela č. 620/1) 

společnosti Rustikal s.r.o.  

 

Usnesení RM č. 35/69/17: RM schválila umístění dvou kusů dopravního značení k místním 

cílům – nádraží ČD Šakvice. Značení bude umístěno v prostoru kruhového objezdu na silnici 

č. 420. Financování bude rozpočtem města – komunikace.  

 

Usnesení RM č. 36/69/17: RM schválila opravu komunikace na ulici Tábory v úseku mezi 

ulicemi Komenského – Dvořákova před finální pokládkou horní asfaltové vrstvy. Jedná se o 

výměnu obrubníků a spodní asfaltové vrstvy.  

 

Usnesení RM č. 37/69/17: RM schválila Smlouvu od dílo na opravu obrubníků na ulici Tábory 

v úseku mezi ulicemi Komenského - Dvořákova ve výši 171.784,-Kč bez DPH se společností 

HaSt, spol. s r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČO:25325043. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 38/69/17: RM schválila Smlouvu od dílo na opravu spodní vrstvy vozovky 

na ulici Tábory v úseku mezi ulicemi Komenského – Dvořákova ve výši 223.983,-Kč bez 

DPH se společností Stavba a údržby silnic s.r.o., Riegerova 37, 690 02 Břeclav, IČ: 

26264081. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 39/69/17: RM schválila podepsání smlouvy o dílo na opravu vybraných 

komunikaci dle cenové nabídky ve výši 48.804,-Kč bez DPH se společností ASFALTEROS, s. 

r. o., Záhřebská 2464/2, Brno, IČ 29269997.  

 

Usnesení RM č. 40/69/17: RM schválila podepsání smlouvy o dílo na opravu vybraných 

komunikací dle cenové nabídky ve výši 186.961,-Kč bez DPH se společností Stavba a údržba 

silnic Břeclav, s. r. o., Riegrova 37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081.  

 

Usnesení RM č. 41/69/17: RM schválila žádost pana …, Dlouhá …, 693 01 Hustopeče o 

povolení zpevnění polní cesty na pozemku města 2879/114, k.ú. Hustopeče u Brna silničními 

panely za účelem navážení hlíny na pozemek 2879/89, který vlastní.  

 
Usnesení RM č. 42/69/17: RM schválila poskytnutí prostředků na úpravu a výsadbu zeleně na 

městských pozemcích parc.č. 4542/242 k.ú. Hustopeče u Brna před bytovými domy na ulici 

Gen. Peřiny č.6 a č. 8 formou předání potřebného materiálu do celkové hodnoty 5.000,-Kč 

včetně DPH.  

 

Usnesení RM č. 43/69/17: RM ukládá MPO odpovědět obyvatelům ulice o problémech 

s instalací veřejného osvětlení. 

 

Usnesení RM č. 44/69/17: RM doporučuje ZM ke schválení projektovou dokumentaci 

projektanta …, Lázeňská …, 691 42 Lednice na akci Hustopeče, Hradní, DP – k.NN, Horák, 

které bude závazné pro vydání územního souhlasu. Město souhlasí za podmínky realizace 

protlakem pod silnicí. 

 

Usnesení RM č. 45/69/17: RM schválila žádost společnosti GridServices, s.r.o., IČO 

27935311, Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno a souhlasí s projektovou dokumentaci na akci: 

Reko VTL RS Šakvice – hlavní. Město Hustopeče souhlasí s užíváním veřejně přístupné 

účelové komunikace na pozemku parc.č. 4740/19 a 4727/41 k.ú. Hustopeče u Brna vozidly do 
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20t pro obsluhu stavby za následující podmínky: dotčené veřejně přístupné účelové komunikace 

budou v průběhu stavby udržovány v čistotě. V případě poškození dotčených komunikací, či 

zelených ploch budou tyto opraveny investorem na vlastní náklady se zárukou 60 měsíců od 

podepsání přejímacího protokolu.  

 

Usnesení RM č. 46/69/17: RM schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce sportovního stadionu 

mezi příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Hustopeče, Brněnská 526/50, 

Hustopeče, IČ: 499 63 147 a FC Hustopeče z.s., Šafaříkova 347/1, Hustopeče, IČ:64327451, 

kterým se snižují zálohy plateb na energie. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 47/69/17: RM schválila dodatek ke Smlouvě o nájmu ze dne 22.6.2012 mezi 

Sportovním zařízením města Hustopeče, p.o., jako pronajímatelem, a TJ Agrotec Hustopeče, 

z.s. jako nájemcem, kterou se upravují podmínky smlouvy: Cena pronájmu velké i malé haly je 

platná i pro víkendové soutěžní zápasy a akce pořádané TJ Agrotec Hustopeče z.s.; Smluvní 

strany si sjednaly povinnost bezodkladně uzavřít dodatek ke smlouvě o nájmu, dojde-li ke 

zvýšení cen energií o více než 10% oproti cenám energií v roce 2017. Předmětem takového 

dodatku bude navýšení úhrady za užívání předmětu nájmu, a to právě o míru navýšení cen 

energií.; nájemce je povinen každoročně nejpozději do 30.9. daného roku předložit rozpis 

využití sportovní haly o víkendech (soutěžní zápasy a turnaje) na následující období 12. měsíců. 

 

Usnesení RM č. 48/69/17: RM schválila smlouvu o nájmu reklamní plochy na části pozemku 

p.č.891/8 v k.ú. Hustopeče u Brna mezi příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města 

Hustopeče, Brněnská 526/50, Hustopeče, IČ: 499 63 147 a Fitness Club Freedom s.r.o., 

Vinařská 244/1, Hustopeče, IČ:27756491 za měsíční nájemné 1.250,-Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 49/69/17: RM ukládá prověřit smlouvu na reklamní plachtu MP-click 

u tobogánu na koupališti.  

 
Usnesení RM č. 50/69/17: RM schvaluje zpracování PD „Zahradně architektonického řešení 

pěšího průchodu mezi ulicí Brněnská a křižovatkou ulic Kollárova, Havlíčkova a Šafaříkova“, 

firmou Zahradní a krajinářská architektura, Dlouhá 33, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 75185351, 

za cenu 11.200 Kč. 

 

Usnesení RM č. 51/69/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukce 

rozvodů MŠ Na Sídlišti, objekt B, C“ s GETEC spol. s r.o. se sídlem Nádražní 830/85, 

Klobouky, PSČ 691 82, IČ 46979123. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 52/69/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Hustopeče – 

Parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“ se společností H a S t, spol. s r.o. se sídlem 

Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325343, kterým se rozšiřuje předmět díla o 1 

parkovací místo. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 
 

Usnesení RM č. 53/69/17: RM schválila dohodu o ukončení nájmu bytu č. 5 na adrese 

Smetanova … mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Sušilova …, Hrušovany u 

Brna, k datu 31. 07. 2017. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 54/69/17: RM schválila přidělení bytu č. 5 na adrese Smetanova …, 

Hustopeče, paní … (nar. …), bytem Sportovní …, Blučina do nájmu s platností od 01. 08. 2017 

do 31. 07. 2018.  

 

Usnesení RM č. 55/69/17: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 5, na adrese Smetanova 

…, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní … (nar. …), bytem Sportovní …, Blučina, a to 

s platností od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM (úkol) č. 56/69/17: RM ukládá opatřovat nově uzavírané nájemní smlouvy k 

bytům notářskou doložkou pro právo města vystěhovat nájemce při porušení podmínek nájemní 

smlouvy. 

 

Usnesení RM č. 57/69/17: RM schválila přidělení bytu č. 26 na adrese Svat. Čecha …, 

Hustopeče, …, nar. …, bytem Herbenova farma …, Hustopeče do nájmu s platností od 01. 08. 

2017 do 31. 07. 2018.  

 

Usnesení RM č. 58/69/17: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 26, na adrese Svat. Čecha 

…, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a …, nar. …, bytem Herbenova farma …, Hustopeče 

a to s platností od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 59/69/17: RM schválila přidělení bytu č. … na adrese Svat. Čecha …, 

Hustopeče …, nar. …, bytem Masarykovo nám. …, Hustopeče a …, nar. …, bytem Masarykovo 

nám. …, Hustopeče do nájmu s platností od 01. 08. 2017 do 31. 07. 2018.  

 

Usnesení RM č. 60/69/17: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 27, na adrese Svat. Čecha 

…, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a …, nar. …, bytem Masarykovo nám. …, Hustopeče 

a …, nar. …, bytem Masarykovo nám. …, Hustopeče a to s platností od 01. 08. 2017 do 31. 07. 

2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 61/69/17: RM schválila splátkový kalendář mezi věřitelem městem 

Hustopeče a dlužníkem …, nar. …, bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, na částku 17.031,- Kč, 

která bude splacená nejpozději do 31. 3. 2018. Text splátkového kalendáře je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 62/69/17: RM schválila zařazení do 6.RO města Hustopeče 2017  

Zvýšení příspěvku na odpisy 85 000 Kč  

Zvýšení investičních výdajů 75 000 Kč (forma přefakturace)  

Snížení odvodů z investičního fondu-185 000 Kč  

 

Usnesení RM č. 63/69/17: RM ukládá dořešit výši příspěvků pro školská zařízení a předložit 

návrh řešení zálohového systému dat ZŠ Komenského.  

 
Usnesení RM č. 64/69/17: RM schválila RM schvaluje organizační změnu v organizační 

složce Městské služby Hustopeče, a to zrušení pracovního místa s druhem práce „Obsluha 

sběrného dvora, dělník pro údržbu města“ ve 3. platové třídě a vytvoření nového pracovního 

místa s druhem práce „Provozní elektrikář, řidič zemědělských strojů, dělník na údržbu městské 

zeleně“ v 5. platové třídě, s účinností od 18.08.2017. Organizační struktura je přílohou.  

 

Usnesení RM č. 65/69/17: RM schválila 6. rozpočtové opatření dle přiloženého návrhu.  
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Usnesení RM č. 66/69/17: RM schválila distribuci manuálu „Bezpečnostní standardy pro 

pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí“ všem organizacím zřizovaný Městem 

Hustopeče, které jej využijí při pořádání sportovních a kulturních akcí na území města.  

 

Usnesení RM č. 67/69/17: RM bere na vědomí informaci o vydání rozhodnutí o přidělení 

druhé části dotace na výkon SPOD ve výši 1.140.000 Kč.  

 

Usnesení RM č. 68/69/17: RM schválila Ukončení a nerealizování projektu "Úřad podporující 

eGoverment" z výzvy IROP 04 současně schvaluje zpracování a podání nové žádosti na 

obdobný projekt z výzvy IROP 28.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 69/69/17: RM ukládá zadání vypracování interního auditu 

udělovaných dotací (čerpání a využití) u tří největších příjemců. To je u FC Hustopeče, TJ 

Agrotec Hustopeče a Plavecký klub Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 70/69/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 71/69/17: RM schválila objednávku brožurky „Vaše cesty k bezpečí“ a její 

distribuci do každé domácnosti a všech školských zařízení na území města Hustopeče za 

celkovou částku do výše 95.000,-Kč. Financování bude provedeno rozpočtem města.  

 

Usnesení RM č. 72/69/17: RM schválila zapojení města na projektu Family Friendly 

comunity.cz. 

 

Usnesení RM č. 73/69/17: RM schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací města 

za nadstandardní práci v první polovině roku 2017. Výše odměn je samostatnou přílohou zápisu 

 

 

 

V Hustopečích dne 18.07.2017 
 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


