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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 06.10.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/24/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení (úkol) č. 2/24/15: RM ukládá jednat s panem … o podmínkách odkupu pozemků 

p.č. KN 4870/1, 4870/7 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení (úkol) č. 3/24/15: RM ukládá prověřit a aktualizovat pojištění majetku a 

odpovědnosti města u pojišťovacích ústavů. 

 

Usnesení č. 4/24/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 5/24/15: RM ukládá spočítat úspory nákladů za energie v objektech města 

přechodem od spol. Energo k jinému dodavateli. 

 

Usnesení č. 6/24/15: RM bere na vědomí stanovisko krajské hygienické stanice 

Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IČ: 71009191, Jeřábkova 4, 602 00 Brno k žádosti o 

provedení měření hluku z dálnice. Stanovisko je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 7/24/15: RM schválila výběr uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku na 

veřejnou zakázku „VO Hustopeče, 1. Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Javorová, 2.VO 

propojení ulic Brněnské a Šafaříkové včetně pokračování ulice směrem k ul. Jiráskové v 

Hustopečích“: ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-

Vítkovice, IČ 27804721  

 

Usnesení č. 8/24/15: RM schválila umístění uchazeče na dalším místě ve veřejné zakázce „VO 

Hustopeče, 1. Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Javorová, 2.VO propojení ulic Brněnské a 

Šafaříkové včetně pokračování ulice směrem k ul. Jiráskové v Hustopečích“: 

2. Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34, fyzická osoba podnikající 

podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku a Milan Ledvina, IČ 44172150, 

693 01 Hustopeče, Palackého 404/24, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, 

nezapsaná v obchodním rejstříku podnikající na základě smlouvy o sdružení jako ELMAT 

sdružení podnikatelů Milan Ledvina – Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 34, Hustopeče 69301, 

DIČ: CZ7002254061 

 

Usnesení č. 9/24/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „VO Hustopeče, 1. Rozšíření 

veřejného osvětlení na ulici Javorová, 2.VO propojení ulic Brněnské a Šafaříkové včetně 

pokračování ulice směrem k ul. Jiráskové v Hustopečích“ s vybraným uchazečem ČEZ 

Energetické služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 

27804721 za cenu díla 584.925,20,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/24/15: RM schvaluje Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parcela číslo 

KN 387/1 části pozemku parcela číslo KN 387/14 a části pozemku parcela číslo KN 422/17 v 

rozsahu dle přílohy tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 11/24/15: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru směny pozemku 

města Hustopeče parcela číslo KN 211/3, a částí pozemků 198, 213/1, 213/4 či jeho částí v k.ú. 
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Hustopeče u Brna za pozemek v geometrickém plánu číslo 2855-52/2010 nově vytvořená a 

vyčleněná parc. č. 3333/3 o výměře 53 m2 vzniklá z pozemku parcela číslo KN 3333/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna s tím, že rozdíl ve výměře bude vzájemně finančně vypořádán minimálně ve 

výši znaleckého posudku a strany směnné uhradí poměrné náklady na vyhotovení 

geometrického plánu, znaleckého posudku a náklady spojené s převodem pozemku. Text 

záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/24/15: RM doporučuje ZM neschválení Vyhlášení záměru prodeje pozemku 

parcela číslo KN 5758/1 vedeného jako zahrada o výměře 480 m2 a části pozemku parcela číslo 

KN 5758/2 vedeného jako ostatní plocha komunikace o výměře cca 70 m2 minimálně za cenu 

20 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a 

náklady spojené s převodem pozemků. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/24/15: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení směny pozemků města 

p.č. 4922/13, 4922/8, 1922/2, 4754/85, 4754/78. 4746/31, 4754/87 v k.ú Hustopeče u Brna a 

pozemků p.č. 2843 a 2997 v k.ú. Strachotín za pozemky společnosti Zemos p.č. 4542/253, 

4544/13 a 4542/256 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 14/24/15: RM schválila souhlas k novostavbě RD dle PD vyhotovené 

projektantem Jaromírem Křupkou, na pozemku parc. č. 4544/106 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Souhlas je udělen k územnímu řízení a ohlášení stavby a to jako vlastníka sousedního pozemku, 

panu …, bytem …, 627 00 Brno-Slatina.  

 

Usnesení č. 15/24/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek a sjezdu k 

novostavbě RD dle PD vyhotovené projektantem Jaromírem Křupkou, a to na pozemku parc. 

č. 4544/106 v k. ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 5.000 Kč a úhradou ve výši 5.000 Kč za 

navrtávku vodovodu s panem …, bytem …, 627 00 Brno-Slatina, s podmínkou zachování 

roviny stávající komunikace v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných 

komunikací. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 16/24/15: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci vyhotovené Ing. 

Rostislavem Čechem, Zahradní 1241, 691 23 Pohořelice, na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY 

BYTOVÉHO DOMU“ na ulici Polní č. p. 1163/2 pro účely stavebního řízení, a to jako vlastníka 

sousedního pozemku, pro investory Pálava, stavební bytové družstvo, Dukelské nám. č. p. 

36/10, Hustopeče, p. Radka Prokeše, Na Výsluní č. p.1253/13, Hustopeče a p. Petra Škarpy, 

Polní č. p. 1163/1, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 17/24/15: RM schválila Smlouvou o souhlasu se stavbou a zvláštním užíváním 

komunikace s investory Pálava, stavební bytové družstvo, Dukelské nám. č. p. 36/10, 

Hustopeče, p. …, Na Výsluní č. p…., Hustopeče a p. …, Polní č. p. …, Hustopeče s kaucí ve 

výši 20.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 18/24/15: RM navrhuje vybudování přístupového chodníku o min. šíři 1,5 m na 

pozemku parcela číslo KN 506/2 podél stávající komunikace a směrem k pozemku parcela číslo 

523/2 a 505/1 vše v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 19/24/15: RM neschvaluje udělení souhlasu k projektové dokumentaci projektanta 

Ing. Libora Schwarze, Dlouhá 2, Hustopeče na stavbu „Stavební úpravy oplocení, nové 

oplocení u krematoria k. ú. Hustopeče u Brna, parc. č. 506/2, 506/5“, pro investora 

Krematorium Hustopeče, s. r. o., se sídlem Úvoz 508/5, 602 00 Brno.  
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Usnesení č. 20/24/15: RM neschvaluje Smlouvou č.: 1030023043/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 27/1, 27/2, 24/1, 

20/4, se společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, v rozsahu dle přílohy, která je součástí smlouvy za jednorázovou úhradu 7.000 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 21/24/15: RM navrhuje změnu trasy přípojky NN ke stavbě pod názvem 

"Hustopeče, Husova, k.NN Centro, a.s." a to přes pozemek parcela číslo 20/4 na místo překopů 

protlakem do zelené plochy za parkovacími místy před nemovitostí na pozemku parcela číslo 

20/6 v k.ú. Hustopeče u Brna a dále do přípojkové skříně.  

 

Usnesení č. 22/24/15: RM schválila souhlas ke stavbě „Otevřené zastřešení skladových 

prostor“ dle PD vyhotovené projektantem Ing. Antonínem Schäfferem, Pod Břehy 75, 691 06 

Velké Pavlovice, na pozemku parc. č. 3177/1 a 1252/4 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je 

udělen k územnímu řízení a ohlášení stavby a to jako vlastníka sousedního pozemku, manželům 

…, bytem Mírová …, 693 01 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 23/24/15: RM schválila souhlas ke stavbě „Novostavba prodejní haly“ dle 

předložené PD vyhotovené spol. JANEPA, a. s., Zengrova 2, 615 00 Brno, na pozemcích parc. 

č. 199/2, 196/13, 196/14, 196/19 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu a 

stavebnímu řízení a to jako vlastníka sousedního pozemku, pro investora STAVEBNINY 

VAJBAR, s. r.o., 691 08 Bořetice 481.  

 

Usnesení č. 24/24/15: RM schválila souhlas ke stavbě „Frauenthal Automotive Hustopeče 

s.r.o. - VÝROBNÍ OBJEKT – část B05 - změna v užívání + stavební úpravy + úpravy 

technologie“ dle předložené PD vyhotovené Ing. Václavem Cichrou, Nádražní 9, 693 01 

Hustopeče, na pozemku parc. č. 1219/31 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen ke 

stavebnímu povolení na změnu v užívání stavby se stavebními úpravami, a to jako vlastníka 

sousedního pozemku, pro investora Frauenthal Automotive Hustopeče, s. r. o., Bratislavská 

130/2, 693 01 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 25/24/15: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru směny části 

pozemku města Hustopeče parcela číslo 490/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 6 

m2, na kterém se nachází stavba ve spoluvlastnictví třetích osob za části pozemku ve 

spoluvlastnictví třetích osob parc. číslo 488 nezastavěného budovou číslo popisné 407 o výměře 

cca 5m2 a cca 10 m2 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna, s tím, že rozdíl ve výměře 

bude vzájemně finančně vypořádán ve výši á 300,- Kč/m2 a strany směnné uhradí poměrné 

náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady spojené s převodem pozemků. Text 

záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/24/15: RM doporučuje ZM neschválení Vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č.2587 o výměře 200 m2 (dle zákresu v příloze) vedeného jako ostatní plocha, 

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

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení č. 27/24/15: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č.1262/1 o výměře 102 m2 vedeného jako ostatní plocha zapsaného na LV č.10001 

v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrálním pracovišti Hustopeče.  

 

Usnesení č. 28/24/15: RM schválila souhlas s udělením výjimky dle § 20 odst. 5a vyhlášky 

501/2006 Sb. pro stavbu „Bytový dům – nástavba + přístavba + půdní vestavba + stavební 
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úpravy Hustopeče – stávající objekt k bydlení – ul. Nádražní čp./če. 185/24 na parcele č. 

1558/1“ v počtu 8 parkovacích míst dle přiložené dokumentace.  

 

Usnesení č. 29/24/15: RM projednala stav sloupů VO ve městě a ukládá připravit smluvní 

ujednání pro provedení testování technického stavu 37 ks sloupů veřejného osvětlení na ul. 

Bratislavská a Brněnská. 

 

Usnesení č. 30/24/15: RM schválila zápis existující přístavby …, Zádvorník …, Velké 

Němčice umístěné na pozemku p.č. 2588/11 vedeném jako ostatní plocha na LV č.11895 v k.ú. 

Hustopeče u Brna do katastru nemovitostí.  

 

Usnesení č. 31/24/15: RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu s …, Sv. Čecha …, 

Hustopeče 693 01 na prodej části pozemku p.č.1329/1 vedeného jako ostatní plocha pro obec 

Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče v rozsahu nově vyčleněného pozemku p.č.1329/93 o výměře 

5 m2 dle geometrického plánu č.3411-70/2015 za cenu 420 Kč/ m2. Náklady spojené s 

převodem pozemku hradí kupující.  

 

Usnesení č. 32/24/15: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č.2582 vedeného 

jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č.11895 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče  

 

Usnesení č. 33/24/15: RM schválila dohodu o ukončení nájmu bytu č.9 o výměře 67,84 m2 v 

domě na ul. Husova 5/4 v Hustopečích s …, Husova …, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 34/24/15: RM schválila nájemní smlouvu se …., …, Uherčice 691 62 Uherčice na 

pronájem bytu č.9 o výměře 67,84 m2 v domě na ul. Husova 5/4 v Hustopečích. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 35/24/15: RM schválila přijetí podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace k projektu „Odpočívadla a informační tabule v lokalitě tůně v nivě Štinkavky“ a pověřuje 

starostku podpisem tohoto rozhodnutí. Text uvedeného Rozhodnutí je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 36/24/15: RM bere na vědomí doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR 

k akci „Odpočívadla a informační tůně v lokalitě tůně v nivě Štinkavky“  

 

Usnesení č. 37/24/15: RM schválila podání žádosti o příspěvek na výsadbu zeleně z 

grantového programu nadace Partnerství.  

 

Usnesení č. 38/24/15: RM schválila udělení souhlasu k žádosti MŠ Na Sídlišti 5 o grant z 

programu Zelené oázy 2015 Nadace Partnerství a zároveň uděluje souhlas s jeho realizací na 

pozemku 1673/1, který je ve vlastnictví města.  

 

Usnesení č. 39/24/15: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s Českou republikou - 

Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha, IČ: 72080043 o souhlasu se 

stavbou „Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče“ na pozemku p.č.2437/6 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 40/24/15: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s Českou republika - 

Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha, IČ: 72080043 o souhlasu se 

stavbou „Bezbariérové trasy města Hustopeče - chodník k finančnímu úřadu“. Text smlouvy je 

přílohou zápisu  
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Usnesení č. 41/24/15: RM bere na vědomí návrh Generelu bezbariérovosti, s návrhem bude 

rada města dále pracovat.  

 

Usnesení č. 42/24/15: RM schválila na pozici vedoucího projektu k akci Generel 

bezbariérovosti pana Bořivoje Švástu, místostarostu. 

 

Usnesení č. 43/24/15: RM bere na vědomí návrh Generelu cyklodopravy, s návrhem bude 

rada města dále pracovat.  

 

Usnesení č. 44/24/15: RM schválila Smlouva číslo HO-014330035129/002 o zřízení práva 

odpovídajícího břemenu se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: 00283193, se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na realizovanou stavbu „Hustopeče, 

Kollárova,přel.NN,M.S.QUATRO“ na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 475/3, 

475/4, 475/5, 495/5, 599/1 v katastrální území Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického 

plánu číslo 3437-240/2015 za cenu 5.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 45/24/15: RM schválila žádost obyvatel bytového domu Na Sídlišti 958/2, 

zastoupených domovním důvěrníkem …, o pokácení smrku rostoucí před jejich bytovým 

domem.  

 

Usnesení č. 46/24/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 028861/15/OSV. Text Dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/24/15: RM schválila veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti 

na úseku sociálně-právní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Diváky. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 48/24/15: RM vzala na vědomí návrh Pravidel pro přidělování startovacích bytů 

Sv. Čecha 1. a 3, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 49/24/15: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 413 na ubytovně Mostař 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče a panem …, nar. ... s platností od 01. 09. 2015 do 30. 09. 

2015 s právem opce, nejpozději však do 31. 12. 2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 50/24/15: RM schválila vyřazení majetku kontejneru AVIA, který je umístěn na 

sběrném dvoře, hodnota majetku činí 630,- Kč. Majetek bude vyřazeni z ORJ 273 Městské 

služby formou prodeje. 

 

Usnesení č. 51/24/15: RM schválila navýšení počtu úvazků pracovníků Finančního odboru 

Městského úřadu Hustopeče od 1.11.2015 o jeden - účetní, 8. platová třída, doba určitá do 

30.6.2017, celkový počet pracovních úvazků na FO bude 9.  

 

Usnesení (úkol) č. 52/24/15: RM ukládá tajemníkovi pracovat na přípravě projektu k podání 

žádosti z výzvy IROP č. 4 - AKTIVITY VEDOUCÍ K ÚPLNÉMU ELEKTRONICKÉMU 

PODÁNÍ, pro potřebu města a Městského úřadu Hustopeče.  

 

Usnesení č. 53/24/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku a 

implementaci „Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“ – Dílčí plnění 1, uzavřené dne 

01.07.2015 mezi městem Hustopeče a dodavatelem C SYSTEM CZ a.s. se sídlem Otakara 

Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ 27675645. Cena zakázky se nemění. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 



Usnesení z 24. schůze Rady města Hustopeče  

6/7 

 

Usnesení č. 54/24/15: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné 

vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 

jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku s prodloužení 

doby akce pro žadatele …, Krátká …, Hustopeče, pro den 16. 10. 2015 a to prodloužením na 

dobu od 20:00 do 03:00 hod. dne následujícího, pro kulturně veřejnou akci v Hustopečích na 

Myslivně.  

 

Usnesení (úkol) č. 55/24/15: RM ukládá vyhlásit poptávkové řízení na pořízení nafukovací 

haly do areálu ZŠ Hustopeče, Komenského v ceně do 2.000.000 Kč bez DPH. Výběr dodavatele 

bude schválen pouze s podmínkou zajištění financování akce v rámci rozpočtu města.  

 

Usnesení (úkol) č. 56/24/15: RM ukládá finančnímu odboru vyčlenit v rámci nejbližšího 

rozpočtového opatření částku 2.400.000 Kč na pořízení nafukovací sportovní haly do areálu ZŠ 

Hustopeče, Komenského. 

 

Usnesení č. 57/24/15: RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnější nabídky dodávky 

nafukovací sportovní haly do areálu ZŠ Hustopeče, Komenského: předseda …, členové …, …; 

náhradníci – …, …, ... 

 

Usnesení č. 58/24/15: RM bere na vědomí zprávu o návrhu …, Kpt. Jaroše …, 693 01 

Hustopeče, na změnu ÚP Hustopeče, v ploše Z4/SV a o dalším postupu podle § 46 stavebního 

zákona.  

 

Usnesení č. 59/24/15: RM bere na vědomí zprávu o návrhu …, bytem Havlíčkova …, 693 01 

Hustopeče, na změnu ÚP Hustopeče, v ploše NZ a o dalším postupu podle § 46 stavebního 

zákona.  

 

Usnesení č. 60/24/15: RM doporučuje ZM vzít na vědomí informaci, že podle § 46 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, byl ze zákonných důvodů odmítnut 

návrh pana …, bytem Šárecká …, 16000 Praha Dejvice, na změnu ÚP Hustopeče, která by 

umožnila na pozemku p. č. 3029/87 dle KN k. ú. Hustopeče u Brna, v nezastavitelném území, 

realizovat stavbu pro bydlení.  

 

Usnesení č. 61/24/15: RM schválila pořízení inforadaru pro měření rychlosti projíždějících 

vozidel na ulici Komenského k základní škole, s informacemi: měřený úsek, ukazatel rychlosti, 

zpomal/děti. 

 

Usnesení č. 62/24/15: RM schválila nákup jednoho kusu parkovacího automatu zn. Sicuro 

solár včetně instalace za částku 138.545,-Kč včetně DPH od společnosti Eltodo a.s., IČ 

45274517, Novodvorská 1010/14, Praha 4. Financování bude provedeno rozpočtem města na 

rok 2015, položka komunikace.  

 

Usnesení č. 63/24/15: RM schválila výběr dodavatele na nákup dětských kol a dětských přileb 

k projektu „Kamerový systém a doplnění vybavení DDH Hustopeče“, firma: Tomasport, 

Husova 7, 693 01 Hustopeče, IČ 45625794, včetně vystavení objednávky ve výši 76.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 64/24/15: RM schválila smlouvu o dílo na realizaci kamerového systému na 

dětském dopravním hřišti k projektu „Kamerový systém a doplnění vybavení DDH Hustopeče“ 

s firmou NetRex s.r.o., Chatová 1520/6, 153 00 Praha 16 – Radotín, IČ: 25288792, za celkovou 

cenu 118.493,- Kč včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 65/24/15: RM schválila realizaci dokončení zpevněné plochy (chodníku), která 

bude navazovat na prostor pod pergolou DDH. Šířka chodníku bude činit 1,50 m dle přiložené 

situace.  

 

Usnesení č. 66/24/15: RM schválila vybudování přechodu pro chodce u Dětského dopravního 

hřiště Lipová na ul. Komenského dle návrhu odboru dopravy MěÚ. Přechod bude stranově 

posunut do stávajícího sjezdu z DDH na ul. Komenského. Návrh řešení je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 67/24/15: RM schválila realizaci navržených investic a oprav Spozam  dle 

možností rozpočtu organizace. Realizovat až po schválení 10. rozpočtového opatření města 

Hustopeče. Seznam investic je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 68/24/15: RM schválila kupní smlouvu na výměnu LED svítidel do objektu 

sportovní haly mezi Městem Hustopeče a firmou Elektropráce Spáčil s.r.o., I.P.Pavlova 

729/117, 779 00 Olomouc, IČ 26853629, za vysoutěženou cenu 1.196.017 Kč vč DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení (úkol) č. 69/24/15: RM ukládá oslovit vlastníky p.č. KN 4544/27 o prodej 

části/celého pozemku za účelem vybudování veřejného osvětlení k ul. U Větrolamu Současně 

upozornit na nutnost provádění údržby stromů. 

 

Usnesení (úkol) č. 70/24/15: RM ukládá upozornit ČD na nutnost údržby pozemku za 

autobazarem na ulici Bratislavská. 

 

Usnesení (úkol) č. 71/24/15: RM ukládá zajistit úklid případně jiné technické opatření 

k zamezení vyhrabávání mulčovací kůry na chodníku u hřiště na ulici Javorová. 

 

Usnesení (úkol) č. 72/24/15: RM ukládá zajistit odstranění nerovnosti (hrbolu) na silnici 

směrem k rybníkům (info p. Homola). 

 

 


