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Město Hustopeče, Rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 84. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 13.02.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

 

Usnesení č. 1/84/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/84/18: RM schválila změnu předmětu podnikání Technických služeb, s.r.o., 

Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, IČ 25550683, pro zápis do obchodního rejstříku formou 

notářského zápisu na: Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo 

jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 

přepravě zvířat nebo věcí.   

 

Usnesení č. 3/84/18: RM bere na vědomí výsledek hospodaření Technických služeb 

Hustopeče, s.r.o., Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, IČ 25550683, za rok 2017  

 

Usnesení č. 4/84/18: RM souhlasí s převodem ztráty hospodaření minulých let u 

Technických služeb Hustopeče, s.r.o., Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, IČ 25550683, ve výši 

2.139.828,20 Kč na účet 411 Základní kapitál. 

 

Usnesení č. 5/84/18: RM schválila převedení hospodářské ztráty roku 2017 Technických 

služeb Hustopeče, s.r.o., Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, IČ 25550683, na účet 421 Fond 

rezerv. 

 

Usnesení č. 6/84/18: RM schválila uvolnění příspěvku Města Hustopeče ve výši 30.000 Kč 

na činnost Mikroregionu Hustopečsko, pro rok 2018. 

 

Usnesení č. 7/84/18: RM schválila stanovení dopravního značení pro provoz cyklistů v 

protisměru na ulicích Mrštíkova, Husova a ul. Školní v Hustopečích na základě doporučení 

generelu dopravy.  

 

Usnesení č. 8/84/18: RM schválila vyhlášení záměru uzavření pachtovní smlouvy k 

dočasnému užívání pozemků města Hustopeče v lokalitě Mandloňová rozhledna o celkové 

výměře 1065 m2, a to pozemku parc. č. 3965 o výměře 581 m2 vedeného jako vinice a 

pozemku parc. č. 3966 o výměře 484 m2 vedeného jako zahrada, 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 zemědělského hospodaření, 

na dobu neurčitou. Písemné nabídky doručujte včetně uvedení navrhované výše pachtovného. 

Text vyhlášení záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 9/84/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových 

prostor Polikliniky na adrese na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, umístěné na 

pozemku parc. č. KN 1074/2 v k. ú. Hustopeče u Brna, zapsané na LV 10001 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče s NEO Ambulance s.r.o. se 

sídlem: Božetěchova 2737/79, 612 00 Brno – Královo Pole, zastoupená: MUDr. Igor Mucha, 

jednatel, IČO: 29280486. Jedná se o nebytové prostory ve 3. nadzemním podlaží o celkové 

orientační výměře 30,4 m2 (ordinace o orientační výměře 13,76 m2, sesterna o orientační 

výměře 16,64 m2). Smlouva o nájmu nebytových prostor je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 10/84/18: RM schválila uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací č. VPI/MJ/2018/00001 „VPIC Hustopeče Cyklostezka_Žižkova-

Táb.“ s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – 

Žižkov, IČ 04084063, z důvodu budování cyklostezky na ulici Žižkova – Tábory za částku 

1.105.832 Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 11/84/18: RM schválila dohodu o převodu některých práv a povinností z 

rozhodnutí o umístění stavby Překládky sítě elektronických komunikací a s ní souvisejících 

záležitostí v rozsahu cenového a technického návrhu VPIS Hustopeče cyklostezka Žižkova – 

Tábory se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s, IČ: 04084063, se sídlem 

Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov. Text dohody je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 12/84/18: RM schválila smlouvu o dílo a příkazní smlouvu s Viadesigne s.r.o. se 

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 na zpracování projektové 

dokumentace a příkazní činnost na stavbu „Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská 

Žižkova, včetně OK“ za částku 193.700 Kč bez DPH  

 

Usnesení č. 13/84/18: RM schválila smlouvu o zajištění školení strážníků Městské policie 

Hustopeče na rok 2018 se Statutárním městem Brno – Městskou policií Brno se sídlem 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ 44992785.   

 

Usnesení č. 14/84/18: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru směny části 

městského pozemku parcela číslo 278/2 o výměře 153m2 v rozsahu dle návrhu geometrického 

plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného pozemku parcela číslo KN 278/5 

za části pozemků ve vlastnictví třetí osoby parcela číslo 278/1 o výměře 8 m2 v rozsahu dle 

návrhu geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného pozemku 

parcela číslo KN 278/6 dále části pozemku parcela číslo 281 o výměře 126 m2 v rozsahu dle 

návrhu geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného pozemku 

parcela číslo KN 281/2 a parcely číslo 282/1 o výměře 19 m2 v rozsahu dle návrhu 

geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného pozemku parcela 

číslo KN 282/3, na kterém bude zřízeno věcné břemeno práva vjezdu a výjezdu pro vlastníka 

pozemku 282/1 s tím, že strany směnné budou vzájemně vyrovnány.  

 

Usnesení č. 15/84/18: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí směnné s Westfalia Metal s.r.o. z důvodu stavby kruhového objezdu s doplatkovou 

cenou minimálně 1.500 Kč/m2. Návrh smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 16/84/18: RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s HiARCH 

spol. s r.o., IČ 607 09 693, se sídlem Dobrovského 1238/7, 612 00 Brno – Královo Pole, na 

„Zpracování PD stavebních úprav venkovního koupaliště v Hustopečích“, kterým se vypouští 

fixní termín pro předání PD pro provádění stavby včetně podkladů pro zadání stavby do 31. 

05. 2018. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 17/84/18: RM schválila revokaci usnesení RM č. 36/74/17 o schválení uzavření 

Dodatku k nájemní smlouvě s Viniceni Hustopeče s.r.o., Jízdárenská 493, Velké Němčice, IČ: 

25937421, kterým se pronajímaná plocha snižuje o pozemek p.č. 4650/17 v k.ú. Hustopeče u 

Brna určený k realizaci biokoridoru. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku.  

 

Usnesení č. 18/84/18: RM schválila uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 23. 07. 

2003, ve znění pozdějších dodatků, se ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice, IČ: 

63470381, kterým se pronajímaná plocha snižuje o pozemek p.č. 4650/17 v k.ú. Hustopeče u 

Brna určený k realizaci biokoridoru. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku.  
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Usnesení č. 19/84/18: RM schválila jednorázovou výjimku z interní Směrnice starosty č. 

4/2014 k zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu a přímému nákupu výrobků a služeb, 

pro veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Mateřská škola Na 

sídlišti Hustopeče – I. etapa, nástavba 2 x 28 nových míst“ z důvodu urychlení projekčních 

prací a z toho vyplývající možnosti podat případnou žádost o dotaci. 

 

Usnesení č. 20/84/18: RM schválila smlouvu o dílo a příkazní smlouvu s Ing. Liborem 

Schwarzem, Stavební projekční kancelář se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ 105 63 

229 na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Mateřská škola Na sídlišti Hustopeče 

– I. etapa, nástavba 2 x 28 nových míst“ za částku 460.000 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 21/84/18: RM bere na vědomí žádost majitelů nemovitostí na ulici Vinařská o 

vybudování zpevněné komunikace. Město tuto komunikaci nemá v plánu investičních akcí 

pro příští období. Vybudování komunikace bude zařazeno do plánu investičních akcí. 

Přepokládaná realizace bude nejdříve po dokončení modernizace a elektrifikace železniční 

trati Hustopeče – Šakvice.  

 

Usnesení (úkol) č. 22/84/18: RM ukládá MPO zpracovat kalkulaci průměrné ceny na 

vybudování dvou parkovacích míst ve městě, aby bylo možno stanovit výši poplatku za 

vyhrazení parkovacího místa k nově budovaným nemovitostem s požadavkem na parkování 

na veřejných plochách ve městě. 

 

Usnesení (úkol) č. 23/84/18: RM ukládá MPO připravit návrh dohody o možnosti vyčlenění 

parkování v souvislosti s realizací a následnou kolaudací stavby za obdobných podmínek jako 

bylo schváleno pro bytový dům Nádražní – Pitnerova. 

 

Usnesení č. 24/84/18: RM odložila schválení žádosti investora … a …, Javorová …, 

Hustopeče a souhlasí s parkováním 2 osobních automobilů na veřejné ploše parc.č. 1312/1, 

k.ú. Hustopeče z důvodu výstavby dvou nových bytových jednotek nad svým sklepem  

 

Usnesení č. 25/84/18: RM bere na vědomí podnět obyvatel ulice Hradní k vybudování 

komunikace za zahradami směrem k FÚ. Vzhledem k nutnosti vypracování nové projektové 

dokumentace a již rozpracování většího množství investičních akcí s dopadem na rozpočet 

města se tento návrh zařazuje do seznamu připravovaných a potencionálních akcí pro další 

investiční období. 

 

Usnesení č. 26/84/18: RM bere na vědomí žádost Ing. … na vybudování chodníků na ulici 

Alejní – Starovická. Chodníky má vybudovat a předat městu developer. Město nevlastní v 

dané lokalitě souvislé pozemky vhodné ke stavbě chodníků. Vzhledem k tomu, že se 

v současné době jedná o obytnou zónu, tak funkci chodníků plní již vybudované pozemní 

komunikace. 

 

Usnesení č. 27/84/18: RM ukládá Městským službám umístit koše na psí exkrementy na 

ulici Alejní.  

 
Usnesení č. 28/84/18: RM ukládá Městské policii provádět, na základě stížností občanů, 

v nepravidelných intervalem měření rychlosti motorových vozidel v obytných zónách ve 

městě. 

 

Usnesení č. 29/84/18: RM bere na vědomí žádost a pověřuje stavební komisi prověřením 

stavu zatékání do vinných sklepů v ulici Na Hradbách.  
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Usnesení č. 30/84/18: RM schválila změnu projektové dokumentace vypracovanou 

projektantem společnosti EEIKA Brno s.r.o. na umístění kabelu NN v křižovatce Brněnská - 

Žižkova - Tyršova plánované obnovy NN vedení na ulici Brněnská pro investora E.ON 

Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.  

 

Usnesení č. 31/84/18: RM schválila projektovou dokumentaci společnosti PK OSSENDORF 

s.r.o., Tomešova 1, Brno na akci:" Rekonstrukce vozovky D2 km 31,9 - 24,3 vlevo". 

Dokumentace ve stupni DSP.  

 

Usnesení č. 32/84/18: RM schválila projektovou dokumentace Ing. … na akci: "Novostavba 

RD - KN 982/92 Gen.Peřiny" pro investora Bc. …, Nová …, Hustopeče. Rada města 

upozorňuje žadatele, že souhlas s PD není souhlasem se vstupem do pozemků města. Za 

připojení bude město požadovat kompenzaci nákladů vybudování kanalizace stejně, jako to 

bylo u sousedů (pozemek p.č. 982/91).  

 

Usnesení č. 33/84/18: RM schválila uzavření Dohody o způsobu provedení údržby 

ochranného pásma pod VVN se společností ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, 

IČO: 25702556 na pozemku parc.č. 5828/45 a parc.č. 5392/2, k.ú. Hustopeče dle podmínek 

varianty „A“ v Dohodě obsažených.  

 

Usnesení č. 34/84/18: RM neschválila projektovou dokumentaci společnosti M Plus elektro 

s.r.o., Nedakonice na uložení kabelu VN v pozemku parc.č. 4813/59, k.ú. Hustopeče pro 

lokalitu S2, pro investora E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice.  

RM požaduje pro schválení smlouvy splnění následujících podmínek:  

1, uložit kabel do chráničky v celé jeho délce tak, aby bylo možné na pozemku parc.č. 

4813/59, k.ú. Hustopeče vybudovat komunikaci a uložený kabel nebyl důvodem k zamítnutí 

této stavby 2, trasovat kabel na jedné straně pozemku parc.č. 4813/59 - pozemek nekřížit  

Splnění podmínek bude ověřeno před opětovným projednáním Smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene.  

 
Usnesení č. 35/84/18: RM schválila žádost společnosti E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 

2151/6, 370 01 České Budějovice o umístění mobilní trafostanice po dobu výměny nové 

technologie v TS na ulici Údolní na pozemku parc.č. 4542/2, k.ú. Hustopeče.  

 

Usnesení č. 36/84/18: RM schválila Smlouvu č.: HO-014330046906/002 o zřízení věcného 

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

37001 České Budějovice na pozemcích parc. č. KN 1612/3, 1612/12 a 1612/13, k. ú. 

Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 3665-21061/2017 zhotovený firmou 

MDP GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 37/84/18: RM schválila Smlouvu č.: HO-014330047181/001 o zřízení věcného 

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

37001 České Budějovice na pozemcích parc. č. KN 283/1, 283/2, 284/3 a 285/1, k. ú. 

Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 3667-21108/2017 zhotovený firmou 

MDP GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve výši 5.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 38/84/18: RM bere na vědomí zápis ze schůzky k projektu „Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče“ a souhlasí s navrhovaným postupem. Zápis je přílohou zápisu 

z RM.  
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Usnesení č. 39/84/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace stavebních úprav velkého krytého bazénu a přilehlých ochozů s Ing. Václavem 

Cichrou, Stavební projekční kancelář, IČO: 415 300 47, se sídlem Nádražní 9, 693 01 

Hustopeče, za cenu 199 000 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 40/84/18: RM schválila objednávku na rozšíření licence pro modul 

personalistiky (PAM + PER) od společnosti GORDIC, Erbenova 4, Jihlava, IČ 47903783, za 

cenu dle nabídky 125.000 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 41/84/18: RM doporučuje ZM ke schválení udělení následujících dotací a darů, 

včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele:  

1) Biliculum, poskytnutí daru na podporu činnosti Denního Stacionáře Mikulov ve výši 

10.000 Kč  

2) Český svaz včelarů, o.s.., poskytnutí dotace na nákup, výsev a výsadbu nektarodárných a 

pylodárných rostlin ve výši 8.000 Kč  

3) Společnost Asia Budo Center, poskytnutí dotace na pronájem nebytových prostor, 

uspořádání akce Budokan Cup 2018 ve výši 5.000 Kč  

4) 40. přední hlídka Royal Rangers Hustopeče, poskytnutí dotace na obnovu vybavení – nové 

stany a fotoaparát ve výši 10.000 Kč  

5) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., poskytnutí dotace na projekt Ambulantní 

balíčky lázně Lednice ve výši 50.000 Kč  

6) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace na všeobecnou sportovní přípravu ve 

výši 11.600 Kč a na nájemné, vybavení, provozní materiál 10.000 Kč  

7) Moravský rybářský svaz, o.s, poskytnutí daru na rybářské závody ve výši 5.000 Kč  

8) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace na pronájem tréninkových 

hodin pro plavecký klub na rok 2018 ve výši 140.000 Kč  

9) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., poskytnutí daru na 25. ročník závodů 

„Hustopečský džbánek“ ve výši 10.000 Kč  

10) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí dotace na činnost TS Danceverzity 2018 a 

spolupráci s evropskými tanečními studii v rámci projektu EU Erasmus ve výši 30.000 Kč  

11) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace na platy trenérů mládeže do 18 let 

FC Hustopeče v roce 2018 ve výši 35.090 Kč  

12) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace na zajištění dopravy mládeže oddílu, 

pronájem sportovních ploch pro zimní přípravu, materiální vybavení mládežnických mužstev, 

organizace příměstského tábora a fotbalové školy + turnaje mládeže FC Hustopeče ve výši 

220.000 Kč  

13) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace na zajištění provozních nákladů 

městského stadionu, ve výši 185.000 Kč  

14) Muzejní spolek Hustopeče o.s., dotaci z rozpočtu města na kulturní činnost a aktivity 

Muzejního spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve výši 16.000 Kč.  

15) Modelářský klub Hustopeče p.s., poskytnutí daru na Mezinárodní modelářskou soutěž „O 

Jihomoravský pohár“ ve dnech 9-10.6.2018 ve výši 5.000 Kč  

16) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí daru na vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve výši 

1.000 Kč  

17) Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, poskytnutí daru na vydání čtvrtletníku 

Vlastivědný věstník moravský s příspěvky Archeologický výzkum před stavbou nového 

kostela v Hustopečích a Válečné škody na Hustopečsku v letech 1938-1945 ve výši 1.000 Kč.  

18) CONCENTUS MORAVIAE Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., dotaci 

dle smlouvy ze dne 10.6.2015 ve výši 45.315 Kč + inflace dle roku 2017.  

19) Domovinka Němčičky o.p.s, poskytnutí dotace na poskytování služeb pro svoji 

společnost. Služby se poskytují ambulantně a pobytově v zařízení, předpokládaný počet 
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klientů z Hustopečí je 12. Požadovaná výše dotace je 24.320 Kč  

20) DOTYK II, o.p.s., poskytnutí dotace na Ranou péči 2018 - zajištění sociálních služeb pro 

dítě z Hustopečí s PAS (porucha autistického spektra) ve výši 6.953 Kč  

21) Diakonie ČCE – středisko Betlém, poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb 

lidem se zdravotním postižením (ORP Hustopeče – 24 klientů, přímo z Hustopečí je 6 klientů) 

ve výši 105.000 Kč  

22) Diecézní charita Brno-Oblastní charita Břeclav poskytnutí dotace na činnost Kontaktní 

centrum s terénním programem Břeclav - služba pro uživatele návykových látek a jejich 

blízké ve výši 25.000 Kč  

23) Sdružení rodičů při Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče poskytnutí dotace na činnost 

Studentského parlamentu a podporu talentovaných žáků a studentů na Gymnáziu T. G. 

Masaryka ve výši 10.000 Kč  

24) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace na rekonstrukci foyer 

společenského sálu v kostele sv. Václava a sv. Anežky České ve výši 50.000 Kč  

25) FOTOKLUB HUSTOPEČE z.s. poskytnutí dotace na činnost klubu – příprava a 

zpracování projektu „Hustopeče a okolí ve výtvarné fotografii“ ve výši 10.000 Kč  

26) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí dotace na vybavení skautské 

klubovny ve výši 10.840 Kč  

27) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., poskytnutí dotace na sociální služby Tísňová 

péče 30.000 Kč  

28) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na platy trenérů v roce 2018 ve výši 63.510 Kč.  

29) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na nájemné a pokrytí provozních nákladů v roce 

2018 ve výši 770.000 Kč  

30) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na činnost a provozní náklady v roce 2018 ve 

výši 320.000 Kč  

31) Prah – jižní Morava, poskytnutí dotace na poskytování služeb sociální rehabilitace na 

území Hustopeče ve výši 20.000 Kč  

32) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace na činnost šachového klubu ve výši 

10.000 Kč  

 

Usnesení č. 42/84/18: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č. 1 pro rok 

2018. Po schválených úpravách činí: 

Příjmy celkem - 298.361.000 Kč. 

Výdaje celkem - 298.361.000 Kč  

Saldo příjmů a výdajů -109.134.000 Kč  

Financování - 109.134.000 Kč  

 

Usnesení č. 43/84/18: RM doporučuje ZM ke schválení přijetí úvěru ve výši 45.000.000 Kč 

od České spořitelny, a.s. k financování rekonstrukce ZŠ Komenského.  

 

Usnesení č. 44/84/18: RM bere na vědomí předběžnou informaci o stavu hospodaření MŠ 

Školní v roce 2017. 

 

Usnesení č. 45/84/18: RM doporučuje ZM ke schválení Zásady města Hustopeče pro 

tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadu. Text zásad je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 46/84/18: RM schválila předloženou inventarizační zprávu o provedené 

inventarizaci majetku města Hustopeče za rok 2017. Rozdíly v evidenci a fyzickém stavu 

nebyly zjištěny.  

 

Usnesení č. 47/84/18: RM schválila vyřazení neopravitelného a neupotřebitelného majetku  

ORJ 201 - vodní hospodářství v celkové hodnotě 115 804,39 Kč  
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ORJ 251 - správa budov v celkové hodnotě 18 723 Kč  

ORJ 255 - vnitřní správa v celkové hodnotě 936 600,58 Kč  

ORJ 258 - MMG v celkové hodnotě 40 222,80 Kč  

ORJ 259 - pronajímaný majetek v celkové hodnotě 93 559,24 Kč..  

 

Usnesení č. 48/84/18: RM schválila vyřazení 1714 svazků literatury z fondu Městské 

knihovny v Hustopečích. Seznam vyřazovaných knih je přílohou zápisu.   

 

Usnesení č. 49/84/18: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise z 19.12.2017. 

Náměty z komise budou předány k dalšímu využití org. složkám Marketing a kultura, a 

Městské služby 

 

Usnesení č. 50/84/18: RM projednala navržené podmínky pro možnost udělování 

motivačního daru rodičům dětí při vítání občánků. Návrh včetně stanovení pravidel a 

podmínek postupuje k novému projednání i do dalších komisí rady.  

 

Usnesení č. 51/84/18: RM bere na vědomí Žádost Hustopečského vinařského bratrstva. Byla 

předána k posouzení předsedovi Vinařské komise Bc. …, a vedoucím org. složek města Ing. 

… (MaK) a Mgr. … (MMG). 

 

Usnesení č. 52/84/18: RM schvaluje statut soutěžní výstavy vín O Hustopečskou pečeť 

2018. Statut je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 53/84/18: RM schvaluje statut Národní soutěže vín Velkopavlovické podoblasti 

2018. Statut je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 54/84/18: RM schvaluje výpověď komisionářské smlouvy uzavřené s: 

- Pálava card s.r.o. se sídlem Nádražní 537, 691 67 Šakvice na prodej turistické karty 

- … bytem 691 12 Boleradice … na prodej kalendáře na rok 2017 s názvem „Šohaji“ 

- … se sídlem Jana Moláka …, 690 03 Břeclav, IČ 70293341 na prodej kalendáře 2017 

„Toulky s paletou“ a knihy „Jaké tajemství znáš, že se usmíváš?“ 

- Firemním vínem s.r.o. se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČ 293 00967 na prodej 

produktů Chuť Moravy 

 

Usnesení č. 55/84/18: RM projednala možnost výpůjčky hřiště mezi TJ Hustopeče a FC 

Hustopeče, a považuje je za splnění podmínky pro poskytnutí dotace městem pro FC 

Hustopeče na úhradu nákladů pronájmu. 

 

Usnesení č. 56/84/18: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

 

V Hustopečích dne 13.02.2018 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 
Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


