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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 93. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 15.05.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/93/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/93/18: RM schválila vzor smlouvy o nájmu hrobového zařízení v urnovém háji 

na veřejném pohřebiště v Hustopečích, za cenu 6.500,- Kč.  

 

Usnesení č. 3/93/18: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje pozemků 

parc.č. KN 1041/149 o výměře 8252 m2 a parc.č. KN 1041/150 o výměře 504 m2 na LV č. 

1234 vlastník město Hustopeče v k.ú. Starovičky.  

 

Usnesení č. 4/93/18: RM doporučuje ZM schválení nového uspořádání pozemků p.č. 1234/1 

a p.č. 1234/2 v majetku Města Hustopeče v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Starovičky zpracované firmou GEOREAL s.r.o..  

 

Usnesení č. 5/93/18: RM schválila Vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

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

pozemků Města Hustopeče parc.č. KN 982/17, 982/52 p. č. 982/69 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Jihomoravskému kraji. Text záměru je přílohou zápisu  

 

Usnesení č. 6/93/18: RM schválila objednávku geometrického rozdělení pozemku parc. číslo 

KN 3613 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 7/93/18: RM schválila objednávku znaleckého posudku na prodej pozemků parc. 

číslo KN 3617, 3616 a 3613 v katastrálním území Hustopeče u Brna za znalečné 6.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 8/93/18: RM doporučuje ZM schválení vyhlášení záměru prodeje části pozemku 

parc.č. KN 387/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, o orientační výměře 51,5 m2.  

 

Usnesení č. 9/93/18: RM schválila vyhlášení záměru nájmu na část pozemku parc.č. KN 387/1 

v k.ú. Hustopeče u Brna, o přibližné výměře 13,2 m2.  

 

Usnesení č. 10/93/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy se společností Frauenthal 

Automotive Hustopeče s.r.o., Bratislavská 2, 693 01 Hustopeče, IČ: 24124664 na pronájem 

části pozemku parc.č. KN 1185/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 449 m2 a části 

pozemku parc.č. 1186 vedeného jako ostatní plocha o výměře 339 m2, vše zapsáno na LV č. 

10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za nájemné 28.784,- Kč. Smlouva, záměr, žádost a 

situace tvoří přílohu zápisu. 

 

Usnesení č. 11/93/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy se Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizace se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234, z důvodu 

užívání pozemku parc.č. 1249/1 o výměře 36 m2 zapsaném na LV č. 1318 v k.ú. Hustopeče u 

Brna, pro účely parkoviště na ulici Bratislavská v Hustopečích. Smlouva tvoří přílohu zápisu. 
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Usnesení č. 12/93/18: RM schválila uzavření pachtovní smlouvy s panem …, nar. …, trvale 

bytem Svat. Čecha …, 693 01 Hustopeče, na pozemek města Hustopeče v lokalitě Horní vrch 

parc. č. 4343/5 o výměře 571 m2 vedeného jako zahrada, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, za účelem zemědělského hospodaření, na 

dobu neurčitou, za částku 542 Kč/rok. Text pachtovní smlouvy je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 13/93/18: RM schválila uzavření pachtovní smlouvy s panem …, nar. …, trvale 

bytem U Větrolamu …, 693 01 Hustopeče, na pozemek města Hustopeče v lokalitě Horní vrch 

parc. č. 5767/5 o výměře 662 m2 vedeného jako vinice, zapsán 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 - 

vinohradnictví, na dobu neurčitou, za částku 629 Kč/rok. Text pachtovní smlouvy je součástí 

zápisu.  

 

Usnesení č. 14/93/18: RM schválila záměr propachtování pozemku města Hustopeče v lokalitě 

Šilinky parc. č. 5593/129 o výměře 1 047 m2 vedeného jako zahrada zapsaného 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. 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Minimálně však 0,95 Kč/m2/rok. 

Pachtovné je splatné ročně předem. Text záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 15/93/18: RM schválila uzavření pachtovní smlouvy s panem …, nar. …, trvale 

bytem Svat. Čecha …, 693 01 Hustopeče, na pozemky města Hustopeče nebo jejich částí v 

lokalitě Homolí kopec o souhrnné výměře 2202 m2 vč. trvalých kultur, aby je užíval k 

zemědělské činnosti, a to konkrétně část pozemku parc. č. 3116/12 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 5 m2, část pozemku parc. č. 3121/2 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 22 

m2, část pozemku parc. č. 3121/3 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 16 m2, část 

pozemku parc. č. 3121/4 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 40 m2, část pozemku 

parc. č. 3121/1 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 96 m2, část pozemku parc. č. 

3121/6 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 100 m2, pozemek parc. č. 3122/1 vedený 

jako orná půda o výměře 301 m2, pozemek parc. č. 3122/5 vedený jako orná půda o výměře 

300 m2, část pozemku parc. č. 3122/6 vedeného jako orná půda o výměře 1218 m2, pozemek 

parc. č. 3122/2 vedený jako orná půda o výměře 27 m2, pozemek parc. č. 3122/3 vedený jako 

orná půda o výměře 21 m2, pozemek parc. č. 3122/4 vedený jako orná půda o výměře 56 m2, 

vše zapsáno 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, za částku 700 Kč/rok Text pachtovní smlouvy 

je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 16/93/18: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části městského pozemku 

parc. č. 4542/242 o orientační výměře 21, 5 m2, vedený jako ostatní plocha, zapsaný u 

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

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče (dle zákresu) za 

účelem umístění nadzemního kruhového bazénu na období od června do října 2018. Písemné 

nabídky doručujte včetně uvedení navrhované výše nájemného za m2/měsíc, minimálně však 

6,0 Kč/m2/měsíc. Text vyhlášení záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 17/93/18: RM schválila dohodu o skončení nájmu s panem …, nar. …, trvale 

bytem Kollárova …, 693 01 Hustopeče na užívání pozemku města Hustopeče parc. č. 3915/1 o 

výměře 1 739 m2 vedeného jako zahrada, v lokalitě Stromovka, zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 
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katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče ke dni 30.09.2018. Text dohody je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 18/93/18: RM schválila vyhlášení záměru propachtování pozemků města 

Hustopeče v lokalitě Stromovka parc. č. 3915/1 o výměře 1 739 m2 vedeného jako zahrada a 

parc. č. 3918 o výměře 9 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, na listu vlastnictví č. 

10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, za účelem zemědělského 

hospodaření, na dobu 15 let s jednoletou opcí, a to od 01.10.2018, s roční výpovědní dobou. 

Písemné nabídky doručujte včetně uvedení navrhované výše pachtovného za m2/rok, a 

předložením záměru využití, minimálně však 0,95 Kč/m2/rok. Zveřejnění záměru 

propachtování bude případně trvat i déle než zákonnou dobu, a to do doby, dokud se nepřihlásí 

zájemce, ledaže by následně bylo Radou města Hustopeče rozhodnuto jinak. Text vyhlášení 

záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 19/93/18: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu městského pozemku parc. č. 

5736/3 o výměře 2 124 m2 vedený jako ostatní plocha v lokalitě Souvratě, zapsaný u 

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

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, s jednoměsíční 

výpovědní dobou. Písemné nabídky doručujte včetně uvedení navrhované výše nájemného za 

m2/rok, minimálně však 1,45 Kč/m2/rok, a předložení záměru využití. Text vyhlášení záměru 

je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 20/93/18: RM schválila novou rámcovou kupní smlouvu mezi městem Hustopeče 

a Bc. Jitkou Radovou se sídlem Nerudova 714/59, 693 01 Hustopeče, IČ 64457699 ohledně 

prodeje lihoviny Mandle a dalších produktů v Turistickém informačním středisku Hustopeče.  

 

Usnesení č. 21/93/18: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci Usnesení č. 16/XXV/17: 

ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem …, Palackého …, 693 01 Hustopeče na výkup nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 158/2 o výměře 150 m2 a to 

geometrickým plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 158 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za cenu 105.000,- Kč. Kupní smlouva včetně geometrického plánu je součástí 

zápisu. K revokaci usnesení dochází z důvodu nesouhlasu prodávajícího s výší kupní ceny.  

 

Usnesení č. 22/93/18: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu s panem …, 

Palackého …, 693 01 Hustopeče na výkup nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela 

číslo KN 158/2 o výměře 150 m2 a to geometrickým plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého z 

pozemku parcela číslo KN 158 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 200.000 Kč. Kupní smlouva 

včetně geometrického plánu je součástí zápisu. S podmínkou podpisu kupní smlouvy ze strany 

pana Vrby ještě před projednáním v ZM. 

 

Usnesení č. 23/93/18: RM bere na vědomí informaci o schválení žádosti na cyklostezku 

„Hustopeče – cyklostezka ul. Žižkova, Tábory“ Výborem SFDI.  

 

Usnesení č. 24/93/18: RM schválila jmenování členů realizačního týmu projektu „Hustopeče 

– cyklostezka ul. Žižkova, Tábory“: …, …, …, …, …, … 

 

Usnesení č. 25/93/18: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku " 

Hustopeče- cyklostezka ul. Žižkova, Komenského" včetně příloh.  

 

Usnesení č. 26/93/18: RM schválila oslovení uchazečů s výzvou na podání veřejné zakázky 

"Hustopeče- cyklostezka ul. Žižkova, Komenského", a to:  
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FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628  

M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868  

STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  

SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 

COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005  

 

Usnesení č. 27/93/18: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Hustopeče - cyklostezka ul. Žižkova, Komenského"  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení č. 28/93/18: RM schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce „Mateřská škola 

Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa“ včetně zadávací dokumentace  

 

Usnesení č. 29/93/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Mateřská škola Školní, rekonstrukce objektu – 3. 

etapa“  

Člen komise: …, …, …  

Náhradník: …, …, …  

 

Usnesení č. 30/93/18: RM schválila oslovení těchto uchazečů na veřejnou zakázku „Mateřská 

škola Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa“:  

1) Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČO 49432991,  

2) JS - Abacus, s.r.o, se sídlem Šafaříkova 335, Havlíčkova 613/32, Hustopeče, IČO 26288591  

3) H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, 693 01 Hustopeče, IČO 25325043  

4) Hrušecká stavební spol. s.r.o., se sídlem U zbrojnice 588, Hrušky 691 56, IČO 25585142  

5) ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 23, 623 00 Brno, IČO 00558010  

6) SWP – MP, s.r.o. se sídlem Bratislavská 3119, 690 02 Břeclav, IČ 27688062   

7) STAVOČ spol. s r.o. se sídlem Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče, IČO 47902213  

8) DIRS Brno s.r.o., se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČO 26255618  

9) Štambacher, s. r. o. se sídlem Bří Mrštíků 759/7, Velké Pavlovice, IČ 26968100  

 

Usnesení č. 31/93/18: RM schválila Zadávací dokumentaci k podání nabídky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací dokumentaci včetně příloh k výběrovému řízení 

na zakázku "Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 1 - Rozšíření elektronické spisové 

služby". Zadávací dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 32/93/18: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na zakázku "Moderní a 

efektivně řízený úřad – plnění 1 - Rozšíření elektronické spisové služby".  

 

Usnesení č. 33/93/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 1 - Rozšíření 

elektronické spisové služby".  

Členové komise: …, …, …, …  

Náhradníci: …, …, …, …  

 

Usnesení č. 34/93/18: RM schválila Zadávací dokumentaci k podání nabídky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací dokumentaci včetně příloh k výběrovému řízení 

na zakázku „Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 2 – Doplnění vybavení Technologického 

centra o novou techniku“. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 35/93/18: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na zakázku „Moderní a 

efektivně řízený úřad – plnění 2 – Doplnění vybavení Technologického centra o novou 

techniku“.  

 

Usnesení č. 36/93/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 2 – Doplnění 

vybavení Technologického centra o novou techniku“.  

Členové komise: …, …, …, …  

Náhradníci: …, …, …, …  

 

Usnesení č. 37/93/18: RM schválila Zadávací dokumentaci k podání nabídky ve 

zjednodušeném podlimitním řízení a zadávací dokumentaci včetně příloh k výběrovému řízení 

na zakázku „Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 3 – Elektronická úřední deska“. Zadávací 

dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 38/93/18: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na zakázku „Moderní a 

efektivně řízený úřad – plnění 3 – Elektronická úřední deska“.  

 

Usnesení č. 39/93/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 3 – 

Elektronická úřední deska“.  

Členové komise: …, …, …, … 

Náhradníci: …, …, …, …  

 

Usnesení č. 40/93/18: RM schválila zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Základní 

škola Nádražní, stavební úpravy sociálních zařízení“ z důvodu překročení předpokládaných 

nákladů na realizaci zakázky a nezajištění této částky v rozpočtu města. Zakázka bude 

vyhlášena opakovaně po zajištění krytí rozpočtem. 

 

Usnesení č. 41/93/18: RM schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace 

a inženýrskou činnost „Hustopeče – obytné zóny 2018“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na 

Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 za částku 79.880,- Kč bez DPH  

 

Usnesení č. 42/93/18: RM schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace 

a inženýrskou činnost „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova“ s 

Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 za částku 

129.980,- Kč bez DPH  

 

Usnesení č. 43/93/18: RM schválila uzavření Dodatku č. 2 se společností SAPERO LIVING 

s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, zastoupená: …, IČO: 04618807 ke 

Smlouvě o nájmu týkající se pronájmu částí městských pozemků parc. č. 24/1 o výměře cca 30 

m2 a parc. č. 626/1 o výměře 35 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna, na LV č. 10001, která byla 

uzavřena dne 25.07.2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.01.2018. Dodatek č. 2 se týká zúžení 

předmětu nájmu o pozemek parc. č. 626/1 o výměře 35 m2. Text Dodatku č. 2 je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 44/93/18: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na akci: "Hustopeče, Šafaříkova, DP-kabel NN, …" s E.ON Distribuce a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 za jednorázovou úhradu 5.000,-Kč bez 

DPH.   

 



6 

Usnesení č. 45/93/18: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou TI na pozemcích 

města se společností AQUAMID s.r.o., IČ: 26250055, Krátká 1221/2, 693 01 Hustopeče pro 

stavbu: "Technická infrastruktura pro smíšenou zónu STARÝ VRCH" na pozemcích KN 

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

 
Usnesení č. 46/93/18: RM ukládá jednat o Smlouvě budoucí darovací na pozemky pro veřejné 

plochy a technickou infrastrukturu v lokalitě S10 s obdarovaným Městem Hustopeče.  

 

Usnesení č. 47/93/18: RM schválila souhlas s projektovou dokumentací společnosti ELING 

CZ s.r.o. na stavbu: "Hustopeče, Havlíčkova, k.NN … - číslo stavby 1030032809". Projektová 

dokumentace je přílohou zápisu.   

 

Usnesení č. 48/93/18: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbou "Hustopeče, Havlíčkova, k.NN … - číslo stavby 1030032809" dotčeném 

pozemku parc.č. KN 5385/27, k.ú. Hustopeče u Brna. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 49/93/18: RM schválila souhlas s projektovou dokumentací společnosti ELING 

CZ s.r.o. na stavbu: "Hustopeče, Havlíčkova, k.NN AQUAMID - číslo stavby 1030027260". 

Projektová dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 50/93/18: RM schválila  uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbou "Hustopeče, Havlíčkova, k.NN AQUAMID - číslo stavby 1030027260" 

dotčeném pozemku parc.č. KN 498/1 A 505/1, k.ú. Hustopeče u Brna. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 51/93/18: RM neschválila žádost manželů …, Svat.Čecha …, Hustopeče na 

vybudování parkovacího místa v zeleném pásu na pozemku parc.č. 1612/13, k.ú. Hustopeče u 

Brna pomocí zatravňovací betonové dlažby.  

 

Usnesení č. 52/93/18: RM ukládá Městským službám opravu chodníků předlážděním stávající 

dlažby na ulici Javorová před nemovitostí č.p. 821/7, 9, 11. Oprava vstupů do nemovitosti je 

záležitostí vlastníků nemovitosti, popř. správce nemovitosti.  

 

Usnesení č. 53/93/18: RM schválila žádost pana …, Husova …, Hustopeče na umístění 

venkovní jednotky klimatizace na kovové zábradlí podkrovního bytu.  

 

Usnesení č. 54/93/18: RM bere na vědomí předložené varianty parkovacích stání pro BD 

Sýpka na ulici Vinařská a předává k posouzení stavební komisi.  

 

Usnesení č. 55/93/18: RM schválila smlouvu č. 051181/18/ORR o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu „TIC Hustopeče 2018“ ve výši 50 tis. Kč.  

 

Usnesení č. 56/93/18: RM schválila jmenování členů realizačního týmu projektu „TIC 

Hustopeče 2018“. Členové: …, …, … 

 

Usnesení č. 57/93/18: RM schválila smlouvu č. 051731/18/OŠ o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Hustopečské skákání 2018“ ve výši 300 tis. Kč.  

 

Usnesení č. 58/93/18: RM bere na vědomí informaci o nutnosti zpracování plánu rozvoje 

sportu v termínu do 1. července letošního roku podle novely zákona o podpoře sportu.  
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Usnesení č. 59/93/18: RM pověřuje sportovní komisi zpracováním plánu rozvoje sportu na 

rok 2018-2025.  

 

Usnesení č. 60/93/18: RM bere na vědomí informaci o nabídce na zpracování aktualizace 

povodňových plánů od firmy ENVIPARTNER s.r.o.  

 

Usnesení č. 61/93/18: RM pověřuje povodňovou komisi prověřením aktuálnosti povodňového 

plánu města Hustopeče a ORP Hustopeče v návaznosti na § 71 zákona 254/2001 Sb.  

 

Usnesení č. 62/93/18: RM projednala možnosti umístění a vystavení předváděcích vozidel na 

Dukelském náměstí. K žádosti se RM vrátí na příští RM. 

 

Usnesení č. 63/93/18: RM schválila provedení prohloubení studen v areálu SPOZAM, v ceně 

do 150.000 Kč. Práce budou provedeny z rozpočtu SPOZAM.  

 

Usnesení č. 64/93/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci malého krytého bazénu vč. ochozů, se Stavební projekční 

kanceláří, Ing. Václavem Cichrou, IČ 41530047, se sídlem Nádražní 9, 693 01 Hustopeče, za 

cenu 185 000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 65/93/18: RM projednala žádost o bezplatný pronájem Společenského domu za 

účelem zkoušek divadelního souboru Motýl.  

 

Usnesení č. 66/93/18: RM schválila sníženou cenu za pronájem sálu Společenského domu za 

účelem zkoušek ve výši 90 Kč/ hod pro Divadelní soubor Motýl, z.s., Hlavní 324, Popice, IČ 

06932340. S podmínkou odehrání alespoň jednoho představení v Hustopečích bez nároku na 

honorář. Jinak bude zpětně doúčtováno nájemné dle ceníku. 

 

Usnesení č. 67/93/18: RM schválila snížení nájemného za bar ve společenském domě u 

určených akcí, které cílí na divadla a školní vystoupení (ZUŠ besídka taneční obor, divadelní 

představení Háta, Michal z kouzelné školky, divadlo ZŠ Komenského, akademie ZŠ 

Komenského a akademie gymnázia).  

 

Usnesení č. 68/93/18: RM schválila na základě žádosti Hustopečského vinařského bratrstva 

bezplatné zapůjčení 7 kusů stánků, výlep plakátů a inzerci v Hustopečských listech ve formátu 

A6, na akci VínoFest 2018, která se uskuteční 30.6. 2018 v hotelu Amande. 

 

Usnesení č. 69/93/18: RM schválila organizační řád Organizační složky Penzion a 

pečovatelská služba Hustopeče, včetně přílohy „Organizační schéma Organizační složky 

Penzion a pečovatelská služba Hustopeče“ a přílohy „Zařazení funkčních míst do platových 

tříd“. Organizační řád včetně příloh je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 70/93/18: RM schválila, že místostarosta metodicky řídí Organizační složku 

Penzion a pečovatelská služba Hustopeče.  

 

Usnesení č. 71/93/18: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucí 

Organizační složky Penzion pečovatelská služba Hustopeče. Text výzvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 72/93/18: RM schválila přijetí paní …, nar. …, trvale bytem Hustopeče, Školní 

…, do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 210 k datu 1. 6. 2018.  
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Usnesení č. 73/93/18: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. 210, Dům – Penzion pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem a 

…, nar. …, trvale bytem Hustopeče, Školní …, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 s možností roční opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 74/93/18: RM schválila Darovací smlouvu ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným a …, nar. …, trvale bytem Hustopeče, Školní … jako 

dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností k 1. 6. 2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

Výsledek hlasování: 5 pro Z: PhDr. Tomáš Laz T: 23.05.2018  
 

Usnesení č. 75/93/18: RM schvaluje přijetí pana …, nar. .... trvale bytem Pionýrská …, 

Hustopeče, do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 319, k datu 1. 6. 

2018.  

 

Usnesení č. 76/93/18: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. 319, Dům – Penzion pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem a 

…, nar. … trvale bytem Pionýrská …, Hustopeče, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 s možností roční opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 77/93/18: RM schválila Darovací smlouvu ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným a …, nar. ... trvale bytem Pionýrská …, Hustopeče jako 

dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností k 1. 6. 2018. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 78/93/18: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 02.05.2018  

 

Usnesení č. 79/93/18: RM bere na vědomí zápis z Komise obřadů a slavností ze dne 

23.4.2018.  

 

Usnesení č. 80/93/18: RM schvaluje složení Komise obřadů a slavností. Předsedkyně: …, 

tajemnice komise: …, členové: …, …, …, …, …, …, … 

 

Usnesení č. 81/93/18: RM schválila v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 

změn složení školské rady při ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 následovně:  

a) za pedagogické pracovníky:  

1. …, zástupce ředitele školy, bytem Pionýrská …, Hustopeče  

2. …, učitelka, bytem Masarykovo nám. …, Hustopeče  

b) za zákonné zástupce nezletilých žáků byli zvoleni:  

1. …, zákonný zástupce žáka 6.A, bytem Starovice …  

2. …, zákonný zástupce žáka 4.A, bytem Hustopeče, Okružní … 

c) zástupci jmenovaní zřizovatelem: … a … 

 

Usnesení č. 82/93/18: RM schválila omezení provozu mateřských škol v době letních prázdnin 

2018, a to následovně: MŠ Na Sídlišti bude otevřena od 2.7. do 27.7.2018  

MŠ Školní bude otevřena od 30.7. do 24.8.2018. Provoz školek bude plně obnoven v pondělí 

3.9.2018.  
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Usnesení č. 83/93/18: RM neschválila poskytnutí investiční dotace ZŠ Komenského ve výši 

141 tis. Kč na pořízení dvou interaktivních tabulí z důvodu navýšení příspěvku na žáka 

z rozpočtu města pro rok 2018. 

 

Usnesení č. 84/93/18: RM schválila vyřazení majetku města Hustopeče zařazeného na 

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2 k 31.7.2018 dle přílohy. Vyřazený majetek bude 

následně (1.8.2018) prodán za zůstatkovou cenu 21 280 Kč, Mgr. …, Komenského …, 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 85/93/18: RM schválila vyřazení majetku města Hustopeče zařazeného na 

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4 v hodnotě 294 181,10 Kč dle přílohy. Likvidace bude 

provedena odvozen na sběrný dvůr města.  

 

Usnesení č. 86/93/18: RM schválila 3.rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 2018.  

Rozpočtové příjmy po změně jsou 194 331 tis. Kč,  

rozpočtové výdaje po změně jsou 331 112 tis. Kč.  

Rozdíl ve výši 136 781 tis. Kč je kryt financováním. Text rozpočtového opatření je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 87/93/18: RM schválila smlouvu o dílo na zhotovení „Územní studie – Hustopeče 

S6“ s dodavatelem ATELIER TECL s.r.o., sídlo Strž 554/1, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 283 

20 816; cena za dílo 175 000,- Kč, s DPH 211 750,- Kč.  

 

 Usnesení č. 88/93/18: RM schválila zakoupení kvalitního párty stanu v ceně 35.000 – 39.000 

Kč. Podklady pro určení finančních nákladů na nákup kvalitního párty stanu budou zpracovány 

na základě souhlasu Rady města Hustopeče s nákupem kvalitního párty stanu.  

 

Usnesení č. 89/93/18: RM schválila prodej jednoho kusu Prefa garáže z majetku města za cenu 

30.000 Kč, …, nám. Osvoboditelů …, Velké Bílovice.  

 

Usnesení č. 90/93/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke stanovám Mikroregionu Hustopečsko. 

Text dodatku i stanovy jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 91/93/18: RM schválila Smlouvu o zpracování osobních údajů s firmou Konzulta 

Brno, a.s., Veveří 456/9, Brno, IČ: 25548085, z důvodu zajištění provozu SMS Infokanálu. 

 

Usnesení č. 92/93/18: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 93/93/18: RM vzala na vědomí Zápis z 1. jednání konkursní komise výběrového 

řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 961/5. 

 

Usnesení č. 94/93/18: RM schvaluje opětovné vyhlášení výběrové řízení na funkci 

ředitele/ředitelky MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 961/5. Podmínky výzvy a konkurzní komise se 

nemění. 

 

 

V Hustopečích dne 15.05.2018 
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…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


