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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení ze 79. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 21. 11. 2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/79/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 
Usnesení č. 2/79/17: RM bere na vědomí uzavření darovací smlouvy s Mgr. …, bytem L. 

Svobody …, 69301 Hustopeče na dar ve výši 12.500,- jako úhradu za zaplacený připojovací 

poplatek společnosti E.ON Distribuce a.s. dle Smlouvy o připojení č. 700015364000010. Text 

darovací smlouvy je přílohou zápisu. Darovací smlouva byla  schválena v RM dne 22.9.2015.  

 

Usnesení č. 3/79/17: RM schvaluje záměr pronájmu části městského pozemku p.č.411/20 o 

výměře 38 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna v ulici 

Na Hradbách a navrhuje zřídit soukromé parkoviště k penzionu na pozemku žadatele p.č.358 

v místě u paty dálnice.  

 

Usnesení č. 4/79/17: RM schválila revokaci usnesení rady města č. 3/77/17: kterým RM 

schválila žádost společnosti RGV a.s., J. Opletala 2403, Břeclav, která žádá v zastoupení 

investora E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice o uzavření Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas s umístěním distribučního zařízení do 

pozemku města parc.č. 4029 k.ú. Hustopeče, akce: "Hustopeče, zahrádky, DP, k.NN …" za 

jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč bez DPH.  

Pro případný souhlas pro uzavření smlouvy rada města požaduje doložení legalizace staveb na 

připojovaných parcelách p.č. 4015 a 4019v k.ú. Hustopeče. 

 

Usnesení č. 5/79/17: RM schválila žádost o uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na 

pozemcích v majetku města z důvodu plánované bytové výstavby na pozemku parc. č. 

4792/47 v k. ú. Hustopeče u Brna (lokalita Křížový vrch) společnosti Obnova realit, s. r. o., 

IČO 02257271, se sídlem Bořetice 417, Bořetice PSČ 691 08, za předpokladu dodržení 

podmínek územní studie S2.  

 

Usnesení č. 6/79/17: RM bere na vědomí žádost petičního výboru na ul. Kpt. Jaroše o 

seznámení s uložením vysokonapěťového kabelu elektrického vedení na ul. Kpt. Jaroše. 

Město Hustopeče není v současnosti investorem žádného uložení vysokonapěťového kabelu 

elektrického vedení na ul. Kpt. Jaroše, rada města doporučuje tazateli obrátit se na 

provozovatele veřejné inženýrské sítě.  

 

Usnesení č. 7/79/17: RM bere na vědomí doplněnou a upravenou nájemní smlouvu se 

společností M.S.QUATRO, s.r.o., se sídlem Na Hradbách 424/3, 693 01 Hustopeče, IČO 

26219182 týkající se pronájmu části městských pozemků, a to parc. č. 475/4 a parc. č. 598/1, 

oba vedené jako ostatní plocha, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

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

Brna, obec Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 8/79/17: RM schválila vyhlášení záměru uzavření pachtovní smlouvy na dobu 

neurčitou na zemědělský pacht pozemků města Hustopeče nebo jejich částí o souhrnné 

výměře 2202 m2 vč. trvalých kultur, a to konkrétně část pozemku parc. č. 3116/12 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 5 m2, část pozemku parc. č. 3121/2 vedeného jako trvalý travní 
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porost o výměře 22 m2, část pozemku parc. č. 3121/3 vedeného jako trvalý travní porost o 

výměře 16 m2, část pozemku parc. č. 3121/4 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 40 

m2, část pozemku parc. č. 3121/1 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 96 m2, část 

pozemku parc. č. 3121/6 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 100 m2, pozemek parc. 

č. 3122/1 vedený jako orná půda o výměře 301 m2, pozemek parc. č. 3122/5 vedený jako orná 

půda o výměře 300 m2, část pozemku parc. č. 3122/6 vedeného jako orná půda o výměře 

1218 m2, pozemek parc. č. 3122/2 vedený jako orná půda o výměře 27 m2, pozemek parc. č. 

3122/3 vedený jako orná půda o výměře 21 m2, pozemek parc. č. 3122/4 vedený jako orná 

půda o výměře 56 m2, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

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

Hustopeče, za účelem provozování zemědělské činnosti.  

Zveřejnění záměru bude případně i déle než zákonnou dobu, dokud se nepřihlásí zájemce. 

 

Usnesení č. 9/79/17: RM schválila uhrazení částky 945 Kč vyčíslené ministerstvem 

zemědělství z důvodu výmazu omezení vlastnického práva věcným břemenem (podle listiny) 

na městském pozemku parc. č. KN 982/17 o výměře 15 740 m2 vedeného jako orná půda 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

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

 

Usnesení č. 10/79/17: RM schválila souhlas se stavbou dle projektové dokumentace CM 

projekt, s.r.o., Bratislavská 5, Hustopeče, pro investora …, Mírová …, Hustopeče pro územní 

řízení na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro objekt Dukelské nám 38/12 na 

pozemku parc.č. 40, k.ú. Hustopeče.  

 

Usnesení č. 11/79/17: RM schválila souhlas se stavbou dle projektové dokumentace 

STAFALIA s.r.o., V trnkách 550, Hlohovec, která žádá v zastoupení investora …, Dvořákova 

…, Hustopeče o souhlas se stavbou na akci „Přístavba rodinného domu č.p. 1369.  

 

Usnesení č. 12/79/17: RM neschválila souhlas s projektovou dokumentací č. 272176 

projektanta společnosti RGV, a. s., na stavbu „Hustopeče, k.NN, Valtera“ pro investora E.ON 

Distribuce, a. s., jako vlastník pozemků dotčených stavbou pro účely územního řízení a 

podpis Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za jednorázovou úhradu 

5.000,-Kč bez DPH.  

RM doporučuje dočasné vzdušné vedení do doby vyřešení projektu kabelizace zemního 

vedení v celé ulici 

 

Usnesení č. 13/79/17: RM schválila souhlas s PD č. 272169 projektanta společnosti . RGV, 

a. s., na stavbu „Hustopeče, k.NN, kino“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., jako vlastník 

pozemků p. č. 106/1 a 48 v k. ú. Hustopeče u Brna dotčených stavbou a uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  

 

Usnesení č. 14/79/17: RM neschvaluje uzavření Smlouvy o stavbě na pozemku města dle 

projektové dokumentace SPK Ing. …, Dlouhá …, Hustopeče, který žádá v zastoupení 

investora …, Brněnská …, Velké Němčice o uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na akci 

„Nástrojárna Hustopeče, stavební úpravy suterénu, změna stavby před dokončením“. 

Neschválení je z důvodu duplicitního vlastnictví pozemků a probíhajícího soudního sporu.  

 
Usnesení č. 15/79/17: RM neschvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice. Schválení smlouvy je podmíněno schválením souhlasu, zastupitelstvem města, se 
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vstupem do chodníků dle projektové dokumentace projektanta REMO ELEKTRO BRNO 

s.r.o., číslo stavby 1040014126, Kosmákova obnova NN.  

 

Usnesení č. 16/79/17: RM doporučuje ZM ke schválení projektovou dokumentaci 

projektanta REMO ELEKTRO BRNO s.r.o., číslo stavby 1040014126, Kosmákova obnova 

NN. Schválení je pouze se splněním podmínek doplnění následujících požadavků města do 

projektové dokumentace:  

1, zadláždění celkové plochy rozebraných chodníků.  

2, výkopy povolit pouze v mozaice kolem domů, vše ostatní protlakem.  

3, všechny pojistkové skříně zabudovat do fasád nemovitostí.  

4, přiložit chráničku pro metropolitní síť do výkopu.  

5, zachování VO, položení kabelů do chráničky pro VO. Materiál na náklady města, položení 

na náklady investora.  

6, vytvořit odběrný bod u veřejných WC, novou pojistkovou skříň vedle záchodků 3x80A. pro 

krátkodobý odběr při městských akcích např. Burčákovky. 

Splnění podmínek ověří rada města přes schválením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice. 

 

Usnesení č. 17/79/17: RM schválila aktualizovanou verzi projektové dokumentace z 

18.10.2017 pro stavbu areálu UNIPORT.  

 

Usnesení č. 18/79/17: RM schválila žádost Krajského ředitelství PČR o umístění 2 kusů 

zrcadel na pozemku parc.č. 1229/1 naproti služebny PČR.  

 

Usnesení č. 19/79/17: RM neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem části pozemků parc.č. 

1329/2, 1243, 1261/2, k.ú. Hustopeče, na ulici Vinařská. Před případným schválením 

vyhlášení záměru pronájmu žádá RM po žadateli předložení plánu využití pozemků. 

 

Usnesení č. 20/79/17: RM doporučuje ZM ke schválení souhlas s projektovou dokumentací 

na akci: "Obnova NN sítě – Na Hradbách, Kurdějovská, Herbenova, Javorová". Schválení je 

pouze se splněním podmínek doplnění následujících požadavků města do projektové 

dokumentace:  

1, pro ulice Javorová, Herbenova, Kurdějovská, Na Hradbách – vložit do výkopu chráničku 

pro metropolitní síť, připoložení kabelů pro VO na náklady investora, kabel hradí město. 

Všechny pojistkové skříně do fasád nemovitostí (žádné venkovní „antoníčky“). Zákaz vstupu 

do asfaltového povrchu komunikace, použít protlak. V místech vstupu do dlážděných 

chodníků vždy předláždit celou plochu.  

2, na ulici Herbenova je požadavek pro zvýšení kapacity pro Kulturní dům. Spojit dohromady 

s touto rekonstrukcí.  

3, RM doporučuje dohodnout termín realizace tak, aby co nejméně zatížil provoz sklepů a 

vinařství v daných ulicích obzvláště Na Hradbách. Tedy od července do konce roku nelze 

stavět.  

Splnění podmínek ověří rada města přes schválením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene. 

 

Usnesení (úkol) č. 21/79/17: RM projednala možnost využití pozemků p.č.5426/25 a 

5426/26 v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 a ukládá komisím grantové a investiční, 

stavební, a pro životního prostředí a zemědělství navrhnout možné způsoby využití areálu.  
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Usnesení č. 22/79/17: RM bere na vědomí objednávku geometrického plánu pro zápis 

služebnosti inženýrské sítě vodovodu na pozemku parc. č. KN 4542/246 a jeho následné 

majetkové předání společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČO 49455168, se sídlem 

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav.  

 

Usnesení č. 23/79/17: RM ukládá vedení města vejít v jednání se společností Němec Jiří 

stavitel s.r.o., se sídlem Vídeňská 149/125a, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 26957841 ve věci 

převodu pozemků zpět na město Hustopeče, a to v souladu s kupní smlouvou ze dne 

24.08.2009.  

 

Usnesení č. 24/79/17: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s …, Herbenova …, 693 

01 Hustopeče o prodeji zastavěných částí pozemků p.č.411/18 o výměře 1 m2 v rozsahu nově 

vyčleněného vyděleného pozemku p.č.411/27 dle GP č. 3624-155/2017, a p.č.387/1 o výměře 

1 m2 v rozsahu nově vyčleněného a vyděleného pozemku p.č.387/15 dle GP č. 3624-

155/2017 obojí vedeno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 1.860 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/79/17: RM schválila zábor 6-ti parkovacích míst pro potřebu rekonstrukce 

budovy kina a zároveň schvaluje vjezd nákladních vozidel nad 3,5t pro potřeby stavby po 

dobu rekonstrukce.  

 

Usnesení č. 26/79/17: RM schválila zřízení staveniště pro rekonstrukci budovy kina ve dvoře 

kina na ulici Dobrovského.  

 

Usnesení č. 27/79/17: RM schválila dohody o ukončení nájemní smlouvy k nájmu 

parkovacích míst a přístupové plochy na pozemku p.č.50 a 49 v k.ú. Hustopeče u Brna na LV 

č.10001 s nájemci ALOTAX s.r.o., Dobrovského 55/9, Hustopeče, IČ: 29354447, Ing. 

Robertem Schmidtem, Čechova 1365/1, Břeclav, IČ: 48864811, PRAMOS a.s. Brněnská 5, 

Šitbořice, IČ: 63479087, …, Těsnohlídkova …, Brno, nar….. Texty dohod o ukončení nájmu 

jsou přílohou zápisu.  

Současně RM schvaluje poskytnutí přenosných parkovacích karet pro parkování na 

Dukelském náměstí pro období 2017-2018 za každé zde uvolněné parkovací místo. 

 

Usnesení č. 28/79/17: RM schválila výši sankcí za pozdní zhotovení a dodání díla – 

zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kina v Hustopečích Ing. Ivo Stolkem se 

sídlem Pramenná 97/10, 64100 Brno, IČ 64285103 z celkové ceny díla vč. DPH 2.110.240 Kč 

za 135 dnů prodlení, to je 284.882 Kč  

 

Usnesení č. 29/79/17: RM projednala sdělení spolupořadatele Hustopečského masopustu 

2018 a trvá na usnesení Rady města Hustopeče č. 11/77/17 ze dne 24.10.2017.  

 

Usnesení č. 30/79/17: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru darování 

pozemků města Hustopeče v tělese silnice II/420 parcela číslo KN 1236/3, 1236/13, 1330/8 

vše v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 31/79/17: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu budoucí kupní na 

odkoupení pozemků do majetku města Hustopeče na parcelách číslo 1047/21, 8351/13, 

8351/14 či jejich částí, vše v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 

11061 se společností Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem 

Kostelní nám. 157/9, Mikulov PSČ 69201. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 32/79/17: RM schválila Servisní smlouvu s Alfa Profi s.r.o., Útěchov 52, Brno, 

IČ 29187923, za účelem poskytování servisních služeb nákladního elektromobilu zn. 

BOKIMOBIL. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 33/79/17: RM schválila výběr firmy WebSport & Consulting service s.r.o. se 

sídlem Dr. Svěráka 13, 680 01 Boskovice, IČ 29277825 na realizaci veřejných zakázek k 

projektu Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče za celkovou vysoutěženou 

cenu 128.260 Kč.  

 

Usnesení č. 34/79/17: RM schválila uzavření příkazní smlouvy na odborné a organizační 

zajištění zadání veřejné zakázky na realizaci projektu " Vybrané skladebné části ÚSES I." s 

DEA, energetická agentura spol. s r.o., IČ 41539656, se sídlem Modřice, Benešova 425, PSČ 

664 42. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 35/79/17: RM schválila uzavření příkazní smlouvy na odborné a organizační 

zajištění zadání veřejné zakázky na realizaci projektu " Vybrané skladebné části ÚSES II." s 

DEA, energetická agentura spol. s r.o., IČ 41539656, se sídlem Modřice, Benešova 425, PSČ 

664 42. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 36/79/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2017 s Centro Hustopeče, a.s. se sídlem Husova 8, 693 01 Hustopeče, IČ 25572920. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 37/79/17: RM schválila smlouvu o nájmu konferenčních a společenských 

nebytových prostor na Světový duel vín 2017 s Centro Hustopeče, a.s. se sídlem Husova 8, 

693 01 Hustopeče, IČ 25572920. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 38/79/17: RM schválila Darovací smlouvu s …, nar. …, Družstevní …, 

Hustopeče, kterou město přijímá dar v podobě vzorků vín na Světový duel vín 2017. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 
 

Usnesení č. 39/79/17: RM schválila Darovací smlouvu s …, nar. …, Nerudova …, 

Hustopeče, kterou město přijímá dar v podobě vzorků vín na Světový duel vín 2017. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 40/79/17: RM schválila Dohoda o propagaci a reklamní spolupráci se Svazem 

vinařů České republiky, Žižkovská 1230, Velké Bílovice. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 41/79/17: RM schválila darovací smlouvu s E.ON Českou republikou, s.r.o., 

České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01, IČ: 25733591, kterou se převádí na 

město Hustopeče sportovní vybavení, tj. 2 ks bezpečných branek na fotbal. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 42/79/17: RM schválila smlouvu s Českou republikou - Hasičským záchranným 

sborem Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00  Brno, IČ: 70884099 o poskytnutí 

finančních prostředků ve výši 100.000,-Kč na provoz a vybavení jednotky požární stanice 

Hustopeče HZS JmK. 

 

Usnesení č. 43/79/17: RM schválila pachtovní smlouvu se společností Zemos a.s., 

Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 63470381 na propachtování částí pozemků 
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p.č.982/21 a 982/42 o souhrnné výměře 0,1433 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 44/79/17: RM schválila pachtovní smlouvu se společností Zemos a.s., 

Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 63470381 na propachtování pozemků o 

souhrnné výměře 32,3585 ha v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 45/79/17: dohodu s …, L. Svobody …, Hustopeče o ukončení smlouvy o 

souhlasu se stavbou na pozemku města p.č. 1229/4 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 
Usnesení č. 46/79/17: RM schválila návrh na odpis přeplatků ve výši 17.195,- Kč za 

nevymožené a neoprávněně vyplacené sociální dávky z let 2006, 2007 na 2008 z důvodu 

nehospodárnosti, neboť by vymáhání nevedlo k uspokojení dluhu. Výpis pohledávek za 

sociální dávky je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/79/17: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace 

„Rekonstrukce Mateřské školy Školní – Hustopeče, 3. etapa “ Ing. …, Stavební projekční 

kancelář se sídlem Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče za částku 63.000,-  Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 48/79/17: RM doporučuje ZM ke schválení obecně závaznou vyhlášku města 

Hustopeče č. /2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2018. 

 

Usnesení č. 49/79/17: RM schválila smlouvu o dílo na servis výtahu na Poliklinice 

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

Stodůlky, IČ 61507229 za částku 12.600,- Kč bez DPH ročně. 

 

Usnesení č. 50/79/17: RM schválila Dodatek č. 1. ke smlouvě o nájmu pro … a …, 

nájemníky ubytovací jednotky č. 302, 303 a 304 na ubytovně Mostař, kterým se mění celková 

výše nájmu a služeb s ním spojených ze 7.848,- Kč na 7 948,- Kč, kdy byl nájem zvýšen o 

100,- Kč za chovanou kočku, a to s účinností od 1. 10. 2017. Text Dodatku č. 1 je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 51/79/17: RM schvaluje přenesení působnosti rady města při rozhodování o 

uzavírání dodatků smluv o nájmu bytů na vedoucího Sociálního odboru Městského úřadu 

Hustopeče. RM pověřuje podpisem těchto smluv vedoucího Sociálního odboru Městského 

úřadu Hustopeče. 

 

Usnesení č. 52/79/17: RM schválila zvýšení plateb za nájem a služby v ubytovně Mostař o 5 

% z celkové měsíční placené částky a to od 1. 1. 2018.  

 

Usnesení č. 53/79/17: RM schválila podání žaloby pro částku 9.678,-Kč na …, nar. …, 

bytem Svat Čecha …, 693 01 Hustopeče a následné vymáhání dluhu prostřednictvím 

soudního exekutora.  

 

Usnesení č. 54/79/17: RM schválila zařazení investiční akce Rekonstrukce odpadů a 

sociálního zařízení Základní školy Hustopeče, Nádražní 4, v rozsahu cca 3.000.000 Kč do 

rozpočtu města na rok 2018, a do plánu prioritních investičních akcí pro rok 2018.  

 

Usnesení č. 55/79/17: RM schválila příspěvky pro školy, platné od 1.1.2018 ve výši:  



7 

pro základní školy 3.200 Kč na žáka a rok,  

pro mateřské školy 4.700 Kč na žáka a rok.  

 

Usnesení č. 56/79/17: RM schválila smlouvu (smlouvy) na pořízení svahové sekačky 

SPIDER ILD01 s příslušenstvím a travního traktůrku StarJet Exclusive UJ 102-24 4x4 PRO 

od dodavatele SYNPRO, s.r.o., Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ 28229298 za cenu 

538.932 Kč bez DPH dle nabídky, která je přílohou zápisu.  
 

Usnesení č. 57/79/17: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočet města Hustopeče na rok 

2018 dle samostatné přílohy, včetně doplnění upraveného příspěvku na základní školy.  

 

Usnesení č. 58/79/17: RM doporučuje ZM ke schválení střednědobý výhled rozpočtu města 

Hustopeče na roky 2019-2022.  

 

Usnesení č. 59/79/17: RM schválila doplnění ceníku pro pronájem prostor Společenského 

domu na ul. Herbenova:  

- pronájem sálu pro organizace a kroužky registrované pod příspěvkovými organizacemi 

města - 90 Kč/hod. vč. DPH  

- pronájem baru v předsálí - 1.500 Kč/den vč. DPH  

- pronájem sálu na soukromé akce nekomerčního charakteru (svatby, oslavy…) – 3.500 

Kč/den vč. DPH  

 

Usnesení č. 60/79/17: RM projednala možnost pořízení nové kogenerační jednotky pro 

areál SPOZAM, dále se bude jednat o podmínkách pořízení a instalace. 

 

Usnesení č. 61/79/17: RM schválila realizaci nového elektrického vedení od kogenerační 

jednotky do sauny v areálu SPOZAM společností ELE-MONT, s.r.o., Havlíčkova 613/32, 

693 01 Hustopeče, za cenu 101.523 Kč dle nabídky.  

 
Usnesení č. 62/79/17: RM schválila pořízení nových saunových kamen SAWO Saconia N15 

do sauny v areálu SPOZAM za cenu 58.129 Kč bez DPH od společnosti Dyntar, s.r.o.,   

Vitiněves 132, PSČ 506 01, IČ 27512614. 

 

Usnesení č. 63/79/17: RM schválila připojení se Města Hustopeče k Prohlášení zástupců obcí 

a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 

14/2017 Sb., ze dne 26. 10. 2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Severo-Lanškrounsko. 

 

Usnesení č. 64/79/17: RM bere na vědomí zápis z Komise obřadů a slavností ze dne 

6.11.2017.  

 

Usnesení č. 65/79/17: RM bere na vědomí Návrh na organizační změny pro poskytování 

sociálních služeb městem. Návrhem se bude RM dále zabývat.  

 

Usnesení č. 66/79/17: RM neschválila žádost pana …, ul. Javorová …, o vykácení, lípy 

rostoucí u bytového domu Javorová 5 na pozemku p. č. KN 2185/3, který je ve vlastnictví 

Města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 67/79/17: RM schválila doporučení, aby krajské kolo DSMC 2018 bylo 

pořádáno ve městě Hustopeče, pod záštitou Města Hustopeče, které se bude spolupodílet na 

pořádání krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů 2018.  
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Podklady pro určení finančních nákladů na pořádání krajského kola DSMC budou zpracovány 

na základě souhlasu Rady města Hustopeče s pořádáním krajského kola DSMC 2018 v 

Hustopečích.  

 

Usnesení č. 68/79/17: RM schválila seznam prioritních akcí k financování z rozpočtu roku 

2018. Seznam akcí je přílohou a může být případně zúžen nebo rozšířen dle finančních 

možností města a případných získaných dotací. 

 

 

 

V Hustopečích dne 21.11.2017 

 

 

 

…………………………   …………………………  

 

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 
Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


