
1 

Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 38. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 19.04.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/38/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/38/16: RM schválila souhlas firmě Agrotec a. s. se sídlem Brněnská 74, 

693 01 Hustopeče, IČ: 00544957 k pořádání akce Agrotec rally ve dnech 17. – 18. 6. 2016 a 

zároveň souhlasí s pronájmem komunikací v majetku města pro zajištění pořádání závodů. 

 

Usnesení RM č. 3/38/16: RM schválila souhlas panu … k provedení opravy izolace kolem 

štítové zdi penzionu U Radů na vlastní náklady z pozemku města Hustopeče, dvůr domu U 

Synků. 

 

Usnesení RM č. 4/38/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 5/38/16: RM schválila umístění dopravní značky „Zákaz vjezdu, vjezd 

povolen majitelům pozemků“ směrem k hustopečským rybníkům na křižovatku ulice Nerudova 

– Šafaříkova. Tato značka bude umístěna i na všech vjezdech do této lokality. 

 

Usnesení RM č. 6/38/16: RM schválila pachtovní smlouvu s Moravskou Agrou a.s. Velké 

Pavlokvice IČ: 49453394 na užívání pozemků p.č.4851/21 a 4851/23 v k.ú. Hustopeče u Brna 

za roční pachtovné 4.939 Kč + DPH. Smlouva je schválena s podmínkou úhrady nájemného za 

předchozí období bezesmluvního užívání těchto pozemků pachtýřem. 

 

Usnesení RM č. 7/38/16: RM schválila znění pachtovní smlouvy na pozemky a jejich části o 

souhrnné výměře 16,4751 ha v k.ú  Hustopeče u Brna, zapsaných na LV č.10001 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče na dobu 5 let s 5 

letou opcí pro firmu Zemos a. s., Velké Němčice IČ: 63470381. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 8/38/16: RM schválila nájemní smlouvu s Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 130 00, IČ: 01312774 na pronájem pozemku 

p.č.5426/25 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10003 v obci Hustopeče, k.ú. 

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

Hustopeče za roční nájemné 11.890,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/38/16: RM schválila dohodu s …, Brněnská …, Hustopeče na ukončení 

smlouvy o nájmu části pozemku p.č.5453/39 v k.ú. Hustopeče u Brna k 31.12.2016.  

 

Usnesení RM č. 10/38/16: RM schválila pachtovní smlouvu s Kamenným vrchem s.r.o., 

Rokytnice 320, Rokytnice PSČ 76321, IČ: 29216885 na propachtování pozemku p.č.5453/35 a 

částí pozemků p.č.5453/39 a 5453/40 o souhrnné výměře 21.457 m2 s pětiletou výpovědní 

dobou za roční pachtovné 4881,-Kč + DPH.  
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Usnesení RM č. 11/38/16: RM schválila nájemní smlouvu s …, Žižkova …, Hustopeče na 

pronájem části pozemkup.č.1065/1 o výměře 73 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV 

č.10001 za roční nájemné 1.460 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 12/38/16: RM schválila pachtovní smlouvu s …, Školní …, Hustopeče na 

užívání pozemku p.č.5593/245 vedeného jako zahrada v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 

za roční pachtovné 484 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 13/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ 

Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – stavební část“ uchazeče H a S t, spol. s.r.o. se 

sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043.  

 

Usnesení RM č. 14/38/16: RM schválila umístění uchazeče na 2. místě v hodnocení veřejné 

zakázky „Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – stavební část“ Stavika, s.r.o. se 

sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02  

Břeclav, IČ 49432991.  

 

Usnesení RM č. 15/38/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Rozšíření 

sběrného dvora ve městě Hustopeče – stavební část“ s firmou H a S t, spol. s.r.o. se sídlem 

Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043 za částku 1,794.059,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 16/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „ 

Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – dodávka zařízení“ uchazeče AGROTEC a.s. 

se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957.  

 

Usnesení RM č. 17/38/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky „Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – dodávka zařízení“ :  

2. KOVOK kontejnery s.r.o. se sídlem Kostelní 160/1, 790 01 Jeseník, IČ 04639642  

3. STAVES s.r.o. se sídlem Stará Přerovská 765/4, 779 00 0lomouc, IČ 45194629  

4. Ing. Libor Mikula se sídlem 56164 Mistrovice 134, IČ 64805638  

5. SYNPRO, s.r.o. se sídlem Hlavní 406, 696 017 Dolní Bojanovice, IČ 29228298  

 

Usnesení RM č. 18/38/16: RM schválila uzavření kupní smlouvy na dodávku „Rozšíření 

sběrného dvora ve městě Hustopeče – dodávka zařízení“ s uchazečem firmou AGROTEC a.s. 

se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 za částku 1,490.500,- Kč bez DPH  

 

Usnesení RM č. 19/38/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku 

„Dodávka a montáž přetlakové sportovní haly“  

 

Usnesení RM č. 20/38/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů na podání nabídky a 

prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž přetlakové sportovní haly“:  

1) ESA Interplan s.r.o. se sídlem Fáblova 520, 533 52 Staré Hradiště, IČ 25250272  

2) TECHTEX s.r.o. se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ 25927329  

3) ROYAL TECH, s.r.o. se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, Polabiny, IČ 27558657  

4) STAVSPORTPRAHA s.r.o. se sídlem Eichlerova 176/11, 155 00 Praha 5, IČ 01388274  

5) MIBOSPORT Praha, s.r.o. se sídlem Školní 1038, 252 28 Černošice, IČ 27603466  

6) Interhall s.r.o. se sídlem 28. října 1260, 282 01 Český Brod, IČ 28476328  

 

Usnesení RM č. 21/38/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž přetlakové sportovní haly“:  

členové komise: …, …, …, …, … 
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náhradníci: …, …, …, …, … 

 
Usnesení RM č. 22/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“ pro Dílčí plnění 1: Zpracování 

digitálního povodňového plánu:  

1. ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 28358589. 

 

Usnesení RM č. 23/38/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky „Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“: pro Dílčí plnění 1: 

Zpracování digitálního povodňového plánu 

2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 

3. HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. se sídlem U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ  61061557 

 

Usnesení RM č. 24/38/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Realizace 

protipovodňových opatření města Hustopeče“ s vítězným uchazečem na Dílčí plnění 1: 

Zpracování digitálního povodňového plánu s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem 

Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 28358589 za částku 77.000,- Kč a to po uplynutí lhůty 

k podání námitek proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 25/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“ pro dílčí plnění 2: Lokální výstražný 

a varovný systém: 1. ELMIK s.r.o. se sídlem Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 

04506677 

 

Usnesení RM č. 26/38/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky „Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“: pro Dílčí plnění 2: 

Lokální výstražný a varovný systém 

2. EMPEMONT s.r.o. se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 

27772179 

3. JD ROZHLASY s.r.o. se sídlem 756 61 Vigantice 196, IČ27797007 

 

Usnesení RM č. 27/38/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Realizace 

protipovodňových opatření města Hustopeče“ s vítězným uchazečem na Dílčí plnění 2: Lokální 

výstražný a varovný systém s firmou ELMIK s.r.o. se sídlem Obora III 168/2, 757 01 Valašské 

Meziříčí, IČ 04506677 za částku 3,370.816,- Kč a to po uplynutí lhůty k podání námitek proti 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 28/38/16: RM schválila vyloučení uchazeče VIN METAL, s.r.o. se sídlem 

Mladoboleslavská 7, 109 00 Praha, IČ 28178271 z hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

„Workoutové hřiště a fitness prvky“ pro nesplnění podmínek zadání  

 

Usnesení RM č. 29/38/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Workoutové hřiště a fitness prvky“ uchazeče COLMEX s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 

130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 29037221  

 

Usnesení RM č. 30/38/16: RM schválila smlouvu o dílo na „Workoutové hřiště a fitness 

prvky“ s vítězným uchazečem COLMEX s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 

– Žižkov, IČ 29037221 za částku 309.945,- Kčbez DPH  
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Usnesení RM č. 31/38/16: RM schválila smlouvu o dílo s DEOU Energetickou agenturou, 

s.r.o., Benešova 425, Modřice 664 42, IČ: 41539656 na provedení technické pasportizace 

objektů města k zjištění možností úspor energií za cenu 14.000,-Kč + DPH/objekt. Týká se to 

těchto budov města: Společenský dům Herbenova, Sportovní hala Šafaříkova, ubytovna 

Mostař, Kino Pionýr, Základní škola Hustopeče, Nádražní, Základní umělecká škola Nádražní 

i Komenského.  

 

Usnesení RM č. 32/38/16: RM schválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 1255/2 o výměře 

10 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravký kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 33/38/16: RM schválila kupní smlouvu s Technickými službami Hustopeče 

s.r.o., Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, IČ: 25550683 na odkoupení souboru strojů za cenu 

89.339,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/38/16: RM schválila dohodu o skončení smlouvy o spolupráci při prodeji 

vstupenek ze dne 17.10.2008 s Národním divadlem Brno, příspěvkovou organizací se sídlem 

Dvořákova 11, 657 70 Brno, IČ 00094820 včetně Dodatku č. 1 ze dne 08.07.2009.  

 

Usnesení RM č. 35/38/16: RM schválila smlouvu o distribuci vstupenek na Slavnosti piva 

Břeclav s YES, for YOU a.s. se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž. IČ 29191602. 

Text smlouvy včetně podmínek je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/38/16: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 

autorské odměny 7.561,- Kč vč. DPH za živé užití hudebních děl k poslechu na Slavnostech 

mandloní a vína 2016 s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s, se 

sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč.  

 

Usnesení RM č. 37/38/16: RM schválila licenční smlouvu na poskytnutí nevýhradní licence 

na odehrání tří představení divadelní hry Tlustý prase za 215,50 USD + 600,- Kč s DILIA, 

divadelní, literární, audiovizuální agenturou, z.s. se sídlem Krátkého, 190 03 Praha 9, IČ 

65401875  

 

Usnesení RM č. 38/38/16: RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s podnikatelem 

Čaba Haga, IČ 13880021, Gen. Peřiny 1298/16, 693 01 Hustopeče, na zadláždění přístupové 

plochy k hrobu rodičů T. G. Masaryka za cenu 24.120 Kč bez DPH dle cenové nabídky ze dne 

13.04.2016 s termínem ukončení prací do 30.06.2016. 

 

Usnesení RM č. 39/38/16: RM schválila objednání opravy překopu ul. Kurdějovská u spol. 

Stavba a údržba silnic s. r. o. Břeclav, IČ 26264081, Riegerova 37, 690 02 Břeclav za cenu 

6.786,65 Kč.  

  

Usnesení RM č. 40/38/16: RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo se společností 

Stavba a údržba silnic, s. r. o., IČ 26264081, Riegerova 37, 690 02 Břeclav, na opravu 

vybraných komunikací za cenu 326.723,20 Kč bez DPH dle přiloženého seznamu.  

 

Usnesení RM č. 41/38/16: RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo se spol. 

ASFALTEROS, s. r. o., IČ 29269997, Záhřebská 2464/2, Brno 16, na opravu komunikací za 

cenu 123.728 Kč bez DPH dle přiloženého seznamu.  

 



5 

Usnesení RM č. 42/38/16: RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo se společností 

Stavba a údržba silnic, s. r. o., IČ 26264081, Riegerova 37, 690 02 Břeclav, na opravu 

parkoviště u koupaliště za cenu 395.081 Kč bez DPH, dle cenové nabídky ze dne 8.4.2016.  

 

Usnesení RM č. 43/38/16: RM schválila nabídku společnosti Viadesigne s.r.o., IČ 27696880, 

se sídlem Na Zahradách 1151/16,  690 02 Břeclav na zhotovení projektové dokumentace  

parkovišť včetně dopravní analýzy na ulici Vinařská za cenu 113 026,10 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení RM č. 44/38/16: RM schválila Smlouvu o dílo se společností Viadesigne s.r.o., IČ 

27696880, se sídlem Na Zahradách 1151/16,  690 02 Břeclav na zhotovení projektové 

dokumentace  parkovišť včetně dopravní analýzy na ulici Vinařská za cenu 113 026,10 Kč vč. 

DPH. Termín dodání díla do konce srpna 2016. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Usnesení RM č. 45/38/16: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č.5593/390 a 5593/100, 

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

Katastrální pracoviště Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 46/38/16: RM bere na vědomí zápis z vinařské komise ze dne 31.3.2016. 

Zápis je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 47/38/16: RM ukládá vinařské komisi svolat setkání hustopečských vinařů 

se zástupci Městského úřadu Hustopeče (OŽÚ + SÚ) pro dohodnutí a určení podmínek, které 

musí být splněny pro možnost zpřístupněné otevřených sklepů.  

 

Usnesení RM č. 48/38/16: RM ukládá vedení města svolat pracovní jednání k problematice 

omezení dopravního provozu v ulici Na Hradbách za účasti Městské policie, odboru dopravy 

MěÚ a vinařské komise.  

 

Usnesení RM č. 49/38/16: RM bere na vědomí Zápis ze sportovní komise z 12.4.2016  

 

Usnesení RM č. 50/38/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 16/4/14: RM schválila 

obsazení Sportovní komise Rady města ve složení: předseda …, tajemník …, členové …, …, 

…, …, …, …, …, ... a schvaluje nové složení Sportovní komise RM: předseda …, tajemník …, 

členové …, …, …, …, …, …, …, …, ....  

 

Usnesení RM č. 51/38/16: RM schválila pravidla prázdninového provozu v mateřských 

školách v Hustopečích. MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5 bude otevřena od 1. července do 31. 

července 2016. Po zbytek prázdnin bude uzavřena. MŠ Hustopeče, Školní 25 bude otevřena od 

1. srpna do 24. srpna 2015. Po zbytek prázdnin bude také uzavřena.  

 

Usnesení RM č. 52/38/16: RM schválila vyřazení majetku ZŠ Komenského v hodnotě 127 

652 Kč. Jedná se o neopravitelný majetek, případně opravitelný, ale cena opravy převyšuje 80% 

hodnoty majetku. Tato skutečnost je doložena protokoly z opraven - dokumenty jsou k dispozici 

na FO.  

 

Usnesení RM č. 53/38/16: RM schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací, 

jejichž zřizovatelem je Město Hustopeče. Zlepšený hospodářský výsledek bude použit k úhradě 

ztrát z minulých let, zbývající část k tvorbě rezervního fondu. V případě Základní školy 

Hustopeče, Komenského, bylo rozhodnuto takto:  

V letech 2016 – 2018 budou omezeny běžné výdaje příspěvkové organizace tak, aby bylo 

možno ročně uspořit cca 300 000 Kč bez narušení chodu organizace. Ředitel organizace 
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čtvrtletně po uzavření účetních výkazů předloží zřizovateli konkrétní čtvrtletní úsporu. 

Hospodaření a účelovost výdajů bude průběžně prověřováno interním auditem.  

Výsledky hospodaření ve struktuře: hlavní činnost,   hospodářská činnost,       celkem  

ZŠ Komenského   - 591.594,66      3.862,49  - 587.732,29  

ZŠ Nádražní      - 92.220,55  123.302,00      31.082,45  

MŠ Školní        45.745,44         45.745,44  

MŠ Na Sídlišti       52.227,72         52.227,72  

Centrum volného času    - 23 577,54   119 755,58      96 178,04  

Sportovní zařízení      375.791,34       375.791,34  

 

Usnesení RM č. 54/38/16: RM schválila zadání zpracování dokumentace studie v rámci akce: 

Návrh krajinářských úprav v lokalitě Křížový kopec, dle nabídky firmy Zahradní a krajinářská 

architektura, Ing. Veronika Huková, Dlouhá 33, Klobouky u Brna, IČ 75185351, v ceně 23.600 

Kč, vč. DPH.  

 

Usnesení RM č. 55/38/16: RM schválila pokácení severní višně rostoucí na pozemku p. č. KN 

870/4 před rodinným domem č. 32 na ul. Šafaříkova v následujícím období vegetačního klidu. 

Rada města nesouhlasí s pokácením jižní višně. Žádost a bližší popis stromů jsou přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 56/38/16: RM ukládá zpracovat a předložit projekt na úpravu navýšení 

kapacity a výkonu technologie teplé vody na penzionu Žižkova 1, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 57/38/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení 

výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací mezi městem Hustopeče, IČ 00283193, se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2 a 

městem Klobouky u Brna, IČ 00283258, se sídlem nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna, 

Za výkon této činnosti je sjednána odměna, která bude příjmem rozpočtu města Hustopeče, a 

to ve výši 11.500 Kč za každé zahájené správní řízení. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 58/38/16: RM schválila žádost o poskytnutí prostor zdarma v zasedací 

místnosti radnice Hustopeče pro uspořádání tiskové konference na téma: Seriál horských kol 

Kolo pro život a cyklo závod Hustopeče AGROTEC tour ŠKODA AUTO, a to v termínu 26. 

4. 2016 od 09:00 hod.  

 

Usnesení RM č. 59/38/16: RM schválila na základě žádosti o bezplatném zapůjčení prostor 

obřadní síně města Hustopeče za účelem slavnostního předání maturitních vysvědčení ve středu 

1. 6. 2016 v 17:00 a v 18:00 hodin.  

 

Usnesení RM č. 60/38/16: RM schválila zápůjčku sportovního areálu "Lipovka" pro akci 

Sportovní den dětí v rámci projektu ČUS " Sportuj s námi" a to na pátek 13. 5. 2016 v čase od 

8 do 12 hodin za běžné nájemné 100 Kč/hod.  

 

Usnesení RM č. 61/38/16: RM schválila úpravu ceníků pronájmu „staré“ posilovny ve 

sportovní hale, za účelem provozování cvičení. Cena za pronájem by byla 200 Kč za hodinu,  

 

Usnesení RM č. 62/38/16: RM schválila úpravu ceníků pronájmu posilovny na bazéně za 

účelem poskytování individuálních fitness lekcí a cvičení. Jedná se o pronájem každou sobotu 

dopoledne, kdy není posilovna pro veřejnost otevřena a není tak narušen běžný provoz pro 

veřejnost. Cena 100 Kč/hodina, minimálně však 300 Kč. 
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Usnesení RM č. 63/38/16: RM schválila připravit změnu smluvních podmínek pronájmu 

venkovních stánků s občerstvením v areálu venkovních koupališť SPOZAM. Návrh je stálá 

platbu 50.000 Kč za sezónu a stánek, ale hranice, při jejímž překročení se bude doplácet, bude 

snížena na 30.000 návštěvníků za sezónu.  

 

Usnesení RM č. 64/38/16: RM schválila souhlas s vjezdem všech doprovodných a 

technických vozidel organizátora a pořadatele firmě Agrotec a. s. se sídlem Brněnská 74, 693 

01 Hustopeče, IČ: 00544957 v rámci prořádání akce Agrotec Rally 2016 do prostor Dukelského 

náměstí v době konání akce ve dnech 17. – 18. 6. 2016.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 65/38/16: RM ukládá svolat pracovní skupinu k využití objektu Sýpky 

na příští týden, s cílem zajištění stabilizace objektu, a jeho dalšího využití pro město. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 66/38/16: RM ukládá odstranit kameny a kusy betonu z chodníku na 

ulici Kurdějovská, současně upozornit majitele přilehlé nemovitosti, aby je zde neumísťoval 

z důvodu možného zranění chodců. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 67/38/16: RM ukládá připravit návrh soutěže na zadání studie generelu 

dopravy ve městě Hustopeče s výhledem rozvoje alespoň na 10 let. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 68/38/16: RM ukládá připravit posouzení možnosti pořízení a 

následného využití skútru do 125 ccm pro činnost městské policie. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 69/38/16: RM ukládá svolat pracovní skupinu k přípravě a úpravě 

projektu hřbitova Hustopeče. Do skupiny pozvat i zástupce RM. 

 

 


