
 Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 83. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 30.01.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/83/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/83/18: RM schválila udělení ročních odměn pro ředitele příspěvkových 

organizací města. Zdůvodnění a výše jsou samostatnou přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 3/83/18: RM schválila změnu Organizační struktury MěÚ Hustopeče a související 

organizační změny vyplývající z legislativních změn dle nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kterým 

se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalog prací ve veřejných službách a správě, a to s 

účinností od 01.01.2018. V návaznosti na stávající pracovní činnosti zaměstnanců vyplývající 

z náplní práce se jedná o pracovní pozice s novým zařazením do platových tříd:  

Odbor Územního plánování - Referent státní správy a samosprávy, agenda památkové péče, 

změna z 9 do 10. třídy, jedná se o 1 pracovní místo  

Správní odbor - Referent státní správy a samosprávy, agenda evidence obyvatel, občanské 

průkazy a cestovní doklady, změna z 8 do 9. třídy, jedná se o 4 pracovní místa  

Odbor dopravy - Referent státní správy a samosprávy, agendy zpracovávání přestupků, změna 

z 8. a 9. do 10. třídy, jedná se o 3 pracovní místa (u dvou těchto pozic je stále zachována doba 

určitá a to max. na 3 roky po ukončení činnosti měření rychlosti radary).  

Odbor životního prostředí - Referent státní správy a samosprávy, činnosti související se 

zpracováváním přestupků, změna z 9. do 10. třídy, jedná se o 4 pracovní místa.  

Ekonomický odbor – Účetní, změna z 9. do 10. třídy, jedná se o 1 pracovní místo.  

Ekonomický odbor - Účetní, změna z 8. do 9. třídy, jedná se o 2 pracovní místa.  

Ekonomický odbor - Referent státní správy a samosprávy, agenda místních poplatků, změna z 

8 do 9. třídy, jedná se o 1 pracovní místo.  

Celkový počet pracovních míst v Organizační struktuře MěÚ Hustopeče zůstává beze změny.  

Schéma Organizační struktury platné od 01.01.2018 je přiloženo v příloze.  

 

Usnesení č. 4/83/18: RM doporučuje ZM ke schválení vydání Změny č. 2 územního plánu 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 5/83/18: RM ukládá zajištění účinnosti Změny č. 2 územního plánu Hustopeče 

oznámením veřejnou vyhláškou.  

 

Usnesení č. 6/83/18: RM schválila pořízení Aktualizace č. 1 územní studie – Hustopeče S5 na 

základě návrhu JOE stav s.r.o., IČO 05242525, se sídlem Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice. 

Navrhovatel zajistí pořízení Aktualizace č. 1 územní studie – Hustopeče S5 a Územní studii – 

Hustopeče S5 v platném znění, na své náklady.  

 

Usnesení č. 7/83/18: RM ukládá zajistit pořízení Aktualizace č. 1 územní studie – Hustopeče 

S5.  

 

Usnesení č. 8/83/18: RM schválila příspěvek do tomboly na 54. ples gymnázia T.G. Masaryka 

ve výši 1.000 Kč.  

 



Usnesení č. 9/83/18: RM schválila částku 50.000 Kč na Program jednorázové podpory pro 

vybrané děti v roce 2018. 

 

Usnesení č. 10/83/18: RM schvaluje navrhovaný rozpočet na aktivity sociální komise pro rok 

2018. Rozpočet je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 11/83/18: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 10. 1. 2018.  

 

Usnesení č. 12/83/18: RM schválila částku 20.000 Kč na akci Setkání se seniory v roce 2018. 

 

Usnesení č. 13/83/18: RM bere na vědomí zápis z Komise pro seniory a handicapované 

občany.  

 

Usnesení č. 14/83/18: RM schválila navýšení pracovního úvazku na Ekonomický odbor, 

pracovní pozice Pokladník, 6. platová třída, na dobu neurčitou s platností od 1. 3. 2018. 

 

Usnesení č. 15/83/18: RM bere na vědomí návrhy ŠKK pro žádosti na dotace udělované 

městem Hustopeče.  

 

Usnesení č. 16/83/18: RM pověřuje vedoucí MaK Ing. … upravit rozpočet akce „Světový duel 

vín 2018“ a to v položce nákupu vín na stejnou částku, která byla v roce 2017 a zároveň ji 

pověřuje přípravou návrhu pravidel sponzorování této akce.  

 

Usnesení č. 17/83/18: RM schválila konání a upravený rozpočet akce Světový duel vín 2018.  

 

Usnesení č. 18/83/18: RM schválila vyvěšení Tibetské vlajky v rámci kampaně "Vlajka pro 

Tibet" dne 10.03.2018 na budovu Radnice.  

 

Usnesení č. 19/83/18: RM schválila odpis nedoplatku ve výši 10.084,30 Kč za nájem bytu na 

ulici Mrštíkova …, vzniklý v roce 2001, neboť dlužník …, narozený dne …, naposledy bytem 

Halasovo náměstí …, 638 00 Brno, zemřel dne … a přes veškeré provedené exekuční úkony se 

nepodařilo dlužnou pohledávku z důvodu jeho předluženosti vymoci.  

 

Usnesení č. 20/83/18: RM schválila pořízení 5 kusů jízdních kol velikosti „28“ v ceně celkem 

cca 25 000Kč, a překážku „šikmé prkno“ v ceně cca 1 200 Kč. S termínem nejpozději do konání 

oblastního a krajského kola DSMC.  

 

Usnesení č. 21/83/18: RM schválila uzavření dohody mezi Městem Hustopeče a Českou 

republikou – Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, IČ 00020681, o 

přípravě podkladů pro zpracování lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Hustopeče 

(kód LHO 616813). Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 22/83/18: RM schválila hodnocení Systému náležité péče Města Hustopeče a 

posoudila riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva poprvé na vnitřní trh jako zanedbatelné.  

 

Usnesení č. 23/83/18: RM schválila provedení nové výsadby zeleně:  

- Ulice Sv. Čecha nová výsadba místo 25 ks višní, bude vysazeno Robinia pseudoaccacia 

„Umbraculifera“ – Akát Cena 1.490,- Kč bez DPH/kus, celkem 37.250 Kč.  

- Ulice Šafaříkova, naproti PAVUČINY na místě, kde jsou nyní květináče. Ptačí zob obecný, 

cca 150 Ks x 25,- Kč/ bez DPH, celkem 3.750 Kč.  



- Ulice TGM , podél chodníku mezi panelovým domem a tržnicí Pavlína, živý plot z Ptačího 

zobu obecného, 100 Ks x 25,- Kč/ bez DPH, celkem 2.500 Kč  

- Ulice Javorová a park Polní, Dosazení chybějících Javorů – kulovitý kultivar Acer platanoides 

– 6ks,,. Cena 1150,- Kč/ks, celkem 6.900 Kč  

- Ulice Brněnská a Nádražní, Dosazení cca 100 ks Hlohyně Šarlatová Cena 30 Kč,-/ks, celkem 

3.000 Kč.  

- Odfrézování 34 ks pařezů na ulici Sv.Čecha, a Pavučině Cena 293,8 Kč/ks, celkem 9.650 Kč  

- pořízení Kůly frézované 93 Ks, příčky ke kůlům 93 Ks a popruhy vázací, celkem 6.695 Kč.  

Celkem nová výsadba 94.391 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení č. 24/83/18: RM schválila provedení redukčního řezu u 11 topolů v areálu Formanky 

firmou Jiří Zapadlo, IČ: 88276023,  Kpt. Rubena 381, 667 01 Židlochovice, za cenu dle nabídky 

41.800 Kč.  

Usnesení č. 25/83/18: RM bere na vědomí text Petice za spravedlivé odměny členů volebních 

komisí.  

 

Usnesení č. 26/83/18: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory 

Vinařským fondem na realizaci projektu 9. Světový duel vín – Hustopeče 2018.  

 

Usnesení č. 27/83/18: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory 

Vinařským fondem na realizaci projektu Světový duel vín 2018 - seminář.  

 

Usnesení č. 28/83/18: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory 

Vinařským fondem na realizaci projektu Burčákové slavnosti 2018.  

 

Usnesení č. 29/83/18: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory 

Vinařským fondem na realizaci projektu Svatomartinské slavnosti 2018.  

 

Usnesení č. 30/83/18: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory 

Vinařským fondem na realizaci projektu České a Moravské vinařství – 14. rok v EU.  

 

Usnesení č. 31/83/18: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory 

Vinařským fondem na realizaci projektu Nominační výstava vín 2018  

 

Usnesení č. 32/83/18: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory 

Vinařským fondem na realizaci projektu Hustopečský slunovrat s vínem 2018.  

 

Usnesení č. 33/83/18: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 34/83/18: RM schválila úpravu výše nájemného u stávajících smluv startovacích 

bytů na částku 52,72 Kč/m2.  

 

Usnesení č. 35/83/18: RM schválila úpravu výše nájemného u nově uzavíraných smluv na 

pronájem městských startovacích bytů na částku 60 Kč/m2.  

 

Usnesení č. 36/83/18: RM revokuje usnesení 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 č. 37/83/18: RM schválila revokaci usnesení č. 63/82/17 ze dne 16. 1. 2018 tak, že 

neukládá poslednímu nájemci městského bytu č. … na Svat. Čecha 3, Hustopeče, způsobenou 

škodu, která vznikla na bytě za jeho užívání.  

 
Usnesení č. 38/83/18: RM ukládá prověření umístění cedule na dálnici D2 (tranzit zakázán 

před sjezdem z dálnice D2 - směr Brno - Bratislava do Hustopečí), dále umístnění cedule tranzit 

zakázán před vjezdem do města Hustopeče v úrovni areálu spol. Agrotec a.s. 

 
Usnesení č. 39/83/18: RM ukládá prověřit umístění značky parkování na ulici Brněnská před 

bývalou prodejnou tabáku.  

 

Usnesení č. 40/83/18: RM schválila podání žádosti o dotaci ve výši 499 998 Kč vč. DPH do 

výzvy č. 16/2017, vyhlášené Národním programem životního prostředí, za účelem úpravy 

venkovního areálu CVČ Pavučina.  

 

Usnesení č. 41/83/18: RM schválila smlouvu o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 

3821/3 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, příspěvkové 

organizace z důvodu plánované stavby chodníku.  

 

Usnesení č. 42/83/18: RM schvaluje vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy k 

dočasnému užívání části pozemku města Hustopeče parc. č. 656/2 o orientační výměře 53 m2 

vedeného jako vedeného jako ostatní plocha zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

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

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 43/83/18: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku parc.č. KN 1262/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 44/83/18: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace 

„Víceúčelové hřiště – část in-line dráha“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 

690 02 Břeclav, IČ 27696880 za částku 72.800,- Kč bez DPH   

 

Usnesení č. 45/83/18: RM schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na provoz infokanálu v 

kabelové síti s Jaroslavem Voborným se sídlem Luční 993/8, 664 91 Ivančice, IČ 4040300  

 

Usnesení č. 46/83/18: RM ukládá komisím rady města vyjádřit se a připomínkovat materiál 

Architektonické studie pro stavební úpravy a modernizaci kulturního domu v Hustopečích 

nejpozději do 9. 3. 2018. 

 

Usnesení č. 47/83/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování 

architektonické studie pro stavební úpravy a modernizaci kulturního domu v Hustopečích Ing. 

arch. Jakubem Cahou se sídlem Dlouhá 1207/14, Hustopeče 693 0, IČ 74599054, kterým se 

prodlužuje doba dokončení architektonické studie do 30.04.2018 z důvodu požadavku města 

Hustopeče. 

 

Usnesení č. 48/83/18: RM schválila smlouvu o poskytnutí vzájemného plnění na Hustopečské 

skákání Agrotec 2018 s Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 24, 693 01 

Hustopeče, IČ 29372143  



 

Usnesení č. 49/83/18: 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.  

 

Usnesení č. 50/83/18: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení ZM 

č.21/XXVII/17 ze 7.12.2017 o schválení projektové dokumentace projektanta REMO 

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

Nový text usnesení zní:  

Schválení projektové dokumentace je podmíněno doplněním následujících požadavků města do 

projektové dokumentace:  

1, zadláždění celkové plochy rozebraných chodníků.  

2, výkopy povolit pouze v mozaice kolem domů, křížení vozovky pouze pomocí protlaku.  

3, všechny pojistkové skříně umístit do fasád nemovitostí, nevztahuje se na rozpojovací skříň.  

4, v případě zachování VO na straně domů umožnit připoložení kabelů pro VO a chráničky 

metropolitní sítě do výkopu. Materiál a práce s připoložením na náklady města.  

5, vytvoření odběrného bodu u veřejných WC, novou pojistkovou skříň vedle záchodků 3x40A. 

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. 51/83/18: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení ZM č. 

22/XXVII/17 ze 7.12.2017 o souhlasu s projektovou dokumentací na akci: "Obnova NN sítě - 

Na Hradbách, Kurdějovská, Herbenova, Javorová".  

Nový text usnesení zní:  

Schválení projektové dokumentace je podmíněno doplněním následujících požadavků města do 

projektové dokumentace, platí pro všechny ulice:  

1, v případě potřeby umožnit připoložení kabelu pro VO a chráničky pro metropolitní síť do 

výkopu. Materiál a práce spojené s připoložením na náklady města.  

2, umístit pojistkové skříně odběratelů do fasád nemovitostí, žádné venkovní pilíře. Netýká se 

rozpojovacích skříní.  

3, zákaz vstupu do asfaltového povrchu komunikace, vždy použít protlak. V místech vstupu do 

dlážděných chodníků vždy předláždit celou plochu chodníku.  

4, termín realizace stavebních prací povolen pouze v měsících leden až červenec z důvodu 

provozu sklepů a vinařství v době sběrů a zpracování úrody v daných ulicích obzvláště Na 

Hradbách. Tedy od srpna do konce roku nelze stavět.  

5, upozornění projektanta na možné problémy se zatékáním do sklepů po výkopech (ulice Na 

Hradbách), nutno doložit hloubky a skladbu výkopů po uložení kabelů.  

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

věcného břemene.  

 

Usnesení č. 52/83/18: RM projednala dotaz na změnu usnesení, podanou …, Dlouhá …, 

Hustopeče a prohlašuje, že usnesení č. 4/79/17 zůstává nadále v platnosti.  

 

Usnesení č. 53/83/18: RM schválila vrácení bezdůvodného obohacení panu …, trvale bytem 

Tyršova …, 693 01 Hustopeče, nar. …, ve výši 1 242 Kč za období od května 2012 do konce 

roku 2017, které hradil, za pozemek parc. č. 5593/127 o výměře 972 m2, v k. ú. Hustopeče u 

Brna, LV č. 10001, bez právního titulu, jelikož město Hustopeče daný pozemek již nevlastní.  

 



Usnesení č. 54/83/18: RM schválila vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy na pronájem 

nebytových prostor na dobu určitou na část objektu občanské vybavenosti Společenský dům, 

vč. inventáře, který je ve vlastnictví města Hustopeče. Objekt občanské vybavenosti se nachází 

na ulici Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče a je součástí pozemku parc. č. 279, vše zapsáno u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, v rozsahu 2 hodiny 

týdně vždy ve středu 14:30 - 16:30 a v termínu 31.05., 01.06. a 02.06.2018, na dobu určitou, a 

to od 21.03.2018 do 02.06.2018.  

 

Usnesení č. 55/83/18: RM schválila záměr na prodej dřevěného domku za minimální cenu 

5.000,- Kč v objektu bývalého autobazaru SUPRKARA na parc.č. KN 1250/5 v obci a k.ú. 

Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 56/83/18: RM ukládá předat žádost manž. … do stavební komise a zabývat se i 

veřejnou plochou před RD na pozemku p.č. KN 4542/30, 4542/107, 4542/115. 

 

Usnesení č. 57/83/18: RM schválila dohodu o ukončení smlouvy o souhlasu s odstraněním 

části objektu s … z důvodu nerealizované stavební akce odstavná plocha pro osobní automobily 

a vrácení kauce ve výši 20.000,-Kč.  

 

Usnesení č. 58/83/18: RM neschválila další jednání s nestátní neziskovou organizací AIDED 

z.s., spolek, se sídlem Dolní konec 76, 691 43 Hlohovec, IČO 01795414, zastoupená Petrem 

Chlumeckým, nar. 20.10.1975, ve věci bezplatné výpůjčky nebo pronájmu za symbolickou 

cenu nebytových prostor v centru města Hustopeče za účelem zřízení charity shopu. Město 

Hustopeče nedisponuje žádnými vhodnými volnými nebytovými prostory.  

 

Usnesení č. 59/83/18: RM schválila snížení požadované sankce za pozdní dodání výtahu od 

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

61507229 na částku 16.972,- Kč  

 

Usnesení č. 60/83/18: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města 

Hustopeče č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

Usnesení č. 61/83/18: RM doporučuje ZM ke schválení Přílohu k Obecně závazné vyhlášce 

města Hustopeče č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Rozúčtování nákladů na sběr 

a svoz komunálního odpadu na osobu za rok 2017  

 

Usnesení č. 62/83/18: RM schválila projektovou dokumentaci verze 01/2018 novostavby RD 

na p. č. 1614/1a 1614/2 a k vybudování sjezdu na přilehlou místní komunikaci v k.ú. Hustopeče 

u Brna, investora …, Svat. Čecha …, Hustopeče zpracovanou projektantkou ....  

 

Usnesení č. 63/83/18: RM schválila Smlouvu č.: HO- 014330047387/001 o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 

České Budějovice 7, 37001 České Budějovice na pozemku parc. č. KN 5385/27 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3672-474a/2017 zhotovený firmou Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát s.r.o.. za 

jednorázovou náhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 



Usnesení č. 64/83/18: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu města s připojením k 

vodovodu a kanalizaci s …, Mírova …, Hustopeče na vybudování přípojek vody a kanalizace 

pro objekt Dukelské nám. …, parc.č. …, k.ú. Hustopeče za podmínek stanovených ve smlouvě.  

 

Usnesení č. 65/83/18: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 

52249_1/VB na akci: „REKO MS Hustopeče – Svatopluka Čecha, číslo stavby: 52249“ se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 na základě 

Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 2.9.2015, dle geometrického plánu č. 3583-20/2017 

s jednorázovou úhradou ve výši 27.587,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 66/83/18: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 

52285_1/VB na akci: „REKO MS Hustopeče – Nádražní+1, číslo stavby: 52285“ se společností 

GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 na základě Smlouvy o 

smlouvě budoucí uzavřené dne 2.9.2015, dle geometrického plánu č. 3584-21/2017 s 

jednorázovou úhradou ve výši 19.655,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 67/83/18: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 

7700070361_1/VB na akci: „REKO MS Hustopeče – Nerudova, číslo stavby: 7700070361“ se 

společností GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 na základě 

Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 2.6.2015, dle geometrického plánu č. 3554-432/2016 

s jednorázovou úhradou ve výši 26.654,-Kč bez DPH.  

 
Usnesení č. 68/83/18: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 

7700070199_1/VB na akci: „REKO MS Hustopeče – Šafaříkova, číslo stavby: 7700070199“ 

se společností GasNet s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 na základě 

Smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené dne 22.10.2014, dle geometrického plánu č. 3553-

431/2017 s jednorázovou úhradou ve výši 17.782,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 69/83/18: RM schválila uzavření smlouvy o dílo se společností ČEZ Energetické 

služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice na zhotovení projektové 

dokumentace veřejného osvětlení „Hustopeče - Obslužná komunikace Brněnská Žižkova 

včetně OK“ dle cenové nabídky ze dne 13.11.2017 za cenu 51.350,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 70/83/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Stanislav Fiala, 

Smetanova 90/7, 693 01 Hustopeče, IČO: 10563253 na zhotovení projektové dokumentace 

veřejného osvětlení „Hustopeče - části ulic Javorová a Kurdějovská + přechod pro chodce 

Jiráskova“ dle cenové nabídky ze dne 24.1.2018 za cenu 59.500,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 71/83/18:  RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace  

„Rekonstrukce Mateřské školy Školní – Hustopeče, 3. etapa “   Ing. Liborem Schwarzem, 

Stavební projekční kancelář se sídlem Dlouhá 2,  693 01 Hustopeče za částku 63.000,-  Kč 

bez DPH. 

 

V Hustopečích dne 30.01.2018 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta 

 


