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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 89. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 27.03.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 
 

Usnesení RM č. 1/89/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/89/18: RM schválila Smlouvu č.: HO-014330047850/001 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 1047/12, 1047/13, 1047/14, 1047/17, 

1047/27, 1065/1, k. ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 3690-

20170b/2018 zhotovený firmou MDP GEO s.r.o. za jednorázovou náhradu ve výši 6.000,-Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 3/89/18: RM schválila Smlouvu č.: 8800086910/1/VB/P o zřízení věcného 

břemene se společností GasNet s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 

Labem na pozemcích parc. č. KN 106/1, k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 3649-245/2017 zhotovený firmou Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za jednorázovou úhradu 

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

 

Usnesení RM č. 4/89/18: RM schválila uzavření Smlouvy č.: 1040008354/059 o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene na akci: "Hustopeče, Brněnská, obnova NN" na pozemcích 

parc.č. KN 628/5; 655/3; 724/2; 655/5; 658/4; 658/8; 659/6; 658/5; 658/1; 659/2; 659/7; 1229/3; 

1185/1; 1229/4; 723/5; 885/24; 885/23; 885/22; 891/13; 1110/4; 1109/3; 1112; 1109/1; 1120/1; 

1047/13; 1047/14; 1047/17; 1045/1; 1045/2; 1047/12; 1109/2; 1110/2; 908/2; 891/5; 723/1; 

658/6; 870/5;1110/1; 923/5; 923/2; 954/1; 956/4; 953/30; 944/1 k.ú. Hustopeče u Brna se 

společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37001 České Budějovice za 

jednorázovou náhradu 150.000,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 5/89/18: RM pověřuje vedení města jednáním ve věci možného převzetí sítí 

a komunikací vybudovaných v souladu s územní studií S10 a projektu "Technická 

infrastruktura pro smíšenou zónu STARÝ VRCH" na pozemcích města Hustopeče KN parc.č. 

3630/2 a 3583/3, k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení RM č. 6/89/18: RM schválila uzavření Smlouvy u zřízení věcného břemene č.10001-

II/2018 se společností itself s.r.o., IČO: 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno na 

pozemku parc. č. KN 4542/2 , k. ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 

3696-5/218 zhotovený firmou ELGEO, s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/89/18: RM schválila uzavření Smlouvy u zřízení věcného břemene č.10001-

I/2018 se společností itself s.r.o., IČO: 18826016, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno na 

pozemcích parc. č. KN 495/10, 495/16, 495/17, 501/1, 501/3, 501/9, 506/1, 575/1, 575/6, 576/1, 

576/2, 576/5 a 725, k. ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu č. 3696-5/218 

zhotovený firmou ELGEO, s. r. o. za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,-Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 8/89/18: RM schválila smlouvu č. 775/B1/2018 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, IČ: 70856508, se sídlem 

Sokolovská 278, 19000 Praha 9, na rok 2018. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/89/18: RM schválila zapojení města Hustopeče do programu Wifi4EU - 

finanční podpora na instalaci bezplatného wifi připojení na veřejných místech.  

 

Usnesení RM č. 10/89/18: RM schválila Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na 

stavební práce a zeleň zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Stavební úpravy a 

vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“.  

 

Usnesení RM č. 11/89/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce a zeleň zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení „Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“.  

Členové komise: …, …, …, … 

Náhradníci: …, …, …, … 

 

Usnesení RM č. 12/89/18: RM schválila s ohledem na dlouhé dodací lhůty, záměnu materiálu 

na zateplení střechy kina z minerální vaty na polystyren. Zároveň se záměnou materiálu dojde 

k úspoře minimálně 201.842,- Kč bez DPH a na tuto úsporu bude uzavřen dodatek ke SOD.  

 

Usnesení RM č. 13/89/18: RM schválila souhlas společnosti itself s.r.o., Pálavské nám. 

4343/11, 629 00 Brno s provedením udržovacích prací (výměna kabelů) od firmy Frauenthal 

Hustopeče - Masarykovo náměstí za podmínky uložení kabelů v zeleném pásu a použití 

případných protlaků pod chodníky.  

 

Usnesení RM č. 14/89/18: RM schválila objednávku vypracování projektové dokumentace 

stavebních úprav a vyřízení změny užívání objektu na p.č. 868/2 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 15/89/18: RM schválila smlouvu o poskytování závodního stravování s 

Nemocnicí Hustopeče, příspěvkovou organizací se sídlem Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, 

IČ 04212029, pro zaměstnance města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 16/89/18: RM schválila zařazení žádosti Oblastní charity Rajhrad o příspěvek 

na provoz do 2. kola dotací z rozpočtu města.  

 

Usnesení RM č. 17/89/18: RM schválila Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb mezi Městem Hustopeče a Jihomoravským krajem – č. smlouvy 

049728/18/OSV. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 18/89/18: RM schválila o poskytování pečovatelské služby – zajištění osobní 

hygieny a pomoc při přípravě jídla a pití, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

poskytovatelem a paní …, nar. …, trvale bytem Alšova …, Hustopeče jako příjemcem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 4. 2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 19/89/18: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

zajištění rozvozu stravy, pomoc při podávání jídla a pití, zajištění osobní hygieny, praní prádla; 

uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a panem …, nar. …, trvale bytem 

Alšova …, Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 4. 2018. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 20/89/18: RM bere na vědomí informaci o zvolení pana … jako zástupce 

Školské rady ZŠ Komenského do výběrové komise pro konkurs na ředitele ZŠ Komenského.  

 

Usnesení RM č. 21/89/18: RM bere na vědomí informaci o zvolení Mgr. …, ZŘ pro 1.st. a 

ŠD jako zástupce pedagogických pracovníků do výběrové komise pro výběr ředitele ZŠ 

Komenského.  

 
Usnesení RM č. 22/89/18: RM schválila revokaci usnesení RM č. 22/86/18.  

 

Usnesení RM č. 23/89/18: RM bere na vědomí informaci o vzdání se funkce ředitele Základní 

školy Hustopeče, příspěvkové organizace, Komenského 163/2, Hustopeče, IČ 49137077, Mgr. 

Miroslava Patloky ke dni 31.7.2018.  

 
Usnesení RM č. 24/89/18: RM schválila texty vyhlášení konkursních řízení na 

ředitele/ředitelky MŠ Na Sídlišti a ZŠ Komenského. Texty, které jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 25/89/18: RM schválila uveřejnění inzerátu na vyhlášení konkursních řízení 

na obsazení ředitelských míst na MŠ Na Sídlišti a na ZŠ Komenského, které jsou přílohou 

zápisu, v Učitelských novinách, v regionálních denících (Dnes, Deník, .... ), na 

www.hustopece.cz, na www.jmskoly.cz a na úředních deskách obcí správního obvodu 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 26/89/18: RM neschválila žádost Základní školy Hustopeče, Komenského o 

snížení odvodu z IF ve výši 43.241,70 Kč z důvodu investic na rozšíření okna na odběr 

použitého nádobí ve školní jídelně.  

 

Usnesení RM č. 27/89/18: RM schválila poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Komenského 

ve výši 43 200 Kč. Současně dojde ke snížení provozního příspěvku o stejnou částku.  

 
Usnesení RM č. 28/89/18: RM schválila vyřazení majetku Mateřské školy Hustopeče, 

příspěvková organizace, Na Sídlišti 5, Hustopeče, IČ 70882291 v celkové hodnotě 115.828,50 

Kč dle přiloženého seznamu. Likvidace vyřazeného majetku bude provedena odvozem na 

sběrný dvůr města.  

 
Usnesení RM č. 29/89/18: RM schválila souhlas Města Hustopeče jako zřizovatele Mateřské 

školy Hustopeče, příspěvkové organizace, Na Sídlišti 5, Hustopeče, s realizací projektu OP 

VVV Výzvy č. 02_18_163 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony II s názvem projektu "Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové 

aktivity v MŠ Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 30/89/18: RM schválila odpis nedoplatku ve výši 1.796,-Kč, dle faktury 

č.100482 ze dne 19.09.2017 za odvoz odpadu na skládku Hantály. 

 
Usnesení RM č. 31/89/18: RM schválila realizaci opravy (regenerace) umělého povrchu 

tenisových kurtů v areálu SPOZAM v ceně 159.662,- Kč s DPH od firmy Umělky Ing.David 

Kozák, Brno. Finanční pokrytí bude z rozpočtu SPOZAMu.  
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Usnesení RM č. 32/89/18: RM ukládá Ekonomickému odboru zařadit do rozpočtového 

opatření částku na opravu kanalizace z objektu krytého bazénu.  

 

Usnesení RM č. 33/89/18: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru připravit podklady pro 

výběrové řízení na realizaci opravy kanalizace z objektu krytého bazénu v Hustopečích. 

 
Usnesení RM č. 34/89/18: RM schválila Smlouvu Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 

449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337, o spolupráci při realizaci akce ,,100 lip – 100 oslav‘‘. Text 

smlouvy je přílohou žádosti.  

 

Usnesení RM č. 35/89/18: RM bere na vědomí zápis Grantové a investiční komise ze dne 

12.03.2018.  

RM projednala návrhy na upřesnění projektu Společenského domu. Budou předány 

projektantům k zapracování.  

 

Usnesení RM č. 36/89/18: RM schválila objednávku na zpracování projektu "Návrh interieru 

kavárny v objektu MMG Hustopeče" za cenu 25.560 Kč od atelieru MADADORS, Jana Babáka 

11, Brno, IČ 70446041. Cenová nabídka je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 37/89/18: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 38/89/18: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací s Jihomoravským krajem, Žerotínova nám. 44, Brno na budoucí darování 

stavby okružní křižovatky a pozemků Města Hustopeče parc.č. KN 982/17, 982/52  p. č. 982/69 

v k.ú. Hustopeče u Brna a dalších pozemků parc.č. KN 4536/164, 4536/172, oba v k. ú. 

Hustopeče u Brna a obci Hustopeče, a dále p. č. 1086/54 a p. č. 1086/65, oba v k. ú. a obci 

Starovice a dále na pozemcích p. č. 953/31 a p. č. 4538/21, oba v k. ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení RM č. 39/89/18: RM schválila uzavření Smlouvy o právu provést stavbu okružní 

křižovatky na pozemcích ve vlastnictví Jihomoravského kraje parc.č. 953/1, p. č. 953/4 a p. č. 

4538/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení RM č. 40/89/18: RM ukládá Odboru životního prostředí Městského úřadu 

Hustopeče provádět pravidelné kontroly na dodržování stanoveného mýcení rychle rostoucích 

dřevin v katastru města, včetně povinnosti informování rady města o zjištěných skutečnostech.  

 

 

V Hustopečích dne 27.03.2018 

 

 

 

………………………………                      ……………………………… 

PaedDr. Hana Potměšilová                       Bořivoj Švásta 

starostka                                                                             místostarosta 


