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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 96. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 26.06.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

 

Usnesení RM č. 1/96/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/96/18: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na instalaci klimatizační 

jednotky Daikin FTXB 35C-3,5 kW za částku 29.725,-Kč bez DPH v ordinaci Logopedické 

ambulanci v I. nadzemním podlaží objektu polikliniky na adrese: Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče.s panem Zdeňkem Hladkým, Starovice 100, 693 01 Starovice, IČ 70480354.  

 

Usnesení RM č. 3/96/18: RM schválila smlouvu o dílo na instalaci podružných vodoměrů v 

Domě - penzionu pro důchodce na ulici Žižkova 1, 693 01 Hustopeče ve výši 71.382,- Kč bez 

DPH firmou Binder Miroslav, Brněnská 35, 693 01 Hustopeče, IČ: 12444855.  

 

Usnesení RM č. 4/96/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s panem …, trvale bytem: 

Za Kostelem …, 664 63 Přísnotice na pronájem kanceláře č. 104 v Penzionu - domově pro 

seniory, Žižkova 960/1, 693 01 Hustopeče s účinností od 1.7.2018 na dobu neurčitou za cenu 9 

792, -Kč/rok za nájem + 3 120,-Kč/rok za energie. 

 

Usnesení RM č. 5/96/18: RM bere na vědomí stížnost osoby … ze dne 13.06.2018 na rušení 

nočního klidu.  

Stěžovateli bude opětovně sděleno, že rada města nemá žádné kompetence řešit přestupky na 

úseku veřejného pořádku a to ani, pokud jde o podezření na porušení obecně závazné vyhlášky 

vydané městem Hustopeče. Je nutno se vždy obrátit neprodleně na Policii ČR. Rada města není 

ani oprávněna řešit s vlastníkem budovy na pozemku 1232 v k.ú. Husopeče u Brna jako 

soukromým subjektem, způsob užívání a nájem nebytových prostor zde se nacházejících.  

 

Usnesení RM č. 6/96/18: RM schválila smlouvu se společností Linden s.r.o., IČ: 26292904, 

Hustopeče u Brna, Žižkova 750/40, PSČ 69301 o souhlasu se stavbou „Hustopeče – obslužná 

komunikace Brněnská – Žižkova, včetně OK“ jejíž nedílnou součástí je koordinační situace. 

RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 7/96/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy se společností RUSTIKAL, 

s.r.o., se sídlem Na Hradbách 5, 693 01 Hustopeče, IČO 26291495 na pozemek města 

Hustopeče v lokalitě Souvratě parc. č. 5736/3 o výměře 2 124 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, za účelem 

skladování hnoje pro následné pohnojení vinohradů, na dobu neurčitou, s jednoměsíční 

výpovědní dobou, za částku 3 080 Kč/rok. Text nájemní smlouvy je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 8/96/18: RM schválila objednání oprav vybraných částí místních komunikací 

u společnosti Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegerova 37, Břeclav za nabídnutou cenu 

196.481 Kč včetně DPH.  

 



2 

Usnesení RM č. 9/96/18: RM neschválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Stavba a 

údržba silnic s.r.o., Riegerova 37, Břeclav na opravu komunikace horní části Dukelského 

náměstí za nabídnutou cenu 465.689 Kč včetně DPH.  

 

Usnesení RM č. 10/96/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Správa a 

údržba silnic s.r.o., Riegerova 37, Břeclav na opravu komunikace mezi BD č. p. 801 a 802 za 

nabídnutou cenu 211.717 Kč včetně DPH.  

 

Usnesení RM č. 11/96/18: RM neschvaluje žádost pana …, bytem Morkůvky č.p. ... o 

vyhrazení parkovacího místa na ulici Gen. Peřiny v Hustopečích.  

 

Usnesení RM č. 12/96/18: RM neschvaluje žádost pana …, trvalý pobyt Dukelské nám. …, 

Hustopeče o vyhrazení parkovacího místa na ulici Třebízského.  

 

Usnesení RM č. 13/96/18: RM schválila projektovou dokumentaci na stavbu "Hustopeče, 

Gen.Peř. rozšíření NN,…" a uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

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

za jednorázovou náhradu 5.000,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 14/96/18: RM schválila projektovou dokumentaci společnosti KAMPARA 

s.r.o. na stavbu "Vjezd do závodu Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o." pro investora 

Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o., Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, IĆ: 24124664 

a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu pro stavební řízení.  

 

Usnesení RM č. 15/96/18: RM schválila projektovou dokumentaci a souhlas se stavbou na 

akci: "Metropolitní síť města" předloženou projektantem společnosti VanCo.cz s.r.o., Jiráskova 

297/ 14, Olomouc.  

 

Usnesení RM č. 16/96/18: RM schválila objednávku zhotovení projektové dokumentace 

rekonstrukce areálové kanalizace koupaliště a krytého bazénu podle cenové nabídky 

společnosti AQUA Centrum Břeclav s.r.o., Kapustova 27, Břeclav za cenu 75.000,-Kč bez 

DPH.  

 

Usnesení RM č. 17/96/18: RM schválila uzavření Smlouvy na výkon TDI – finanční část na 

stavbě ZŠ Komenského, stavební úpravy s Michalisem Charalambidisem, Fantova 676/21, 614 

00 Brno za cenu 16.000,-Kč měsíčně na období červenec 2018 - srpen 2019.  

 

Usnesení RM č. 18/96/18: RM schválila uzavření Smlouvy na výkon TDI – koordinační část 

na stavbě ZŠ Komenského, stavební úpravy s Ing. Liborem Schwarzem, Dlouhá 2, Hustopeče 

za cenu 164.560,-Kč na období 07/2018 - 05/2019.  

 

Usnesení RM č. 19/96/18: RM schválila nabídku na zpracování projektové dokumentace ke 

konektivitě k projektu Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče od firmy Jiří 

Harmáček, Nádražní 181/18, 693 01 Hustopeče, IČ 68625677 za 50 tis. Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 20/96/18: RM schválila uzavření Zpracovatelské smlouvy v souvislosti s již 

uzavřenou Příkazní smlouvou na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na 

akci "Vybrané skladebné části ÚSES I.", s DEA Energetická agentura s r.o., IČ 415 39 656, se 

sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  
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Usnesení RM č. 21/96/18: RM schválila uzavření Zpracovatelské smlouvy v souvislosti s již 

uzavřenou Příkazní smlouvou na odborné a organizační zajištění zadání veřejné zakázky na 

akci "Vybrané skladebné části ÚSES II.", s DEA Energetická agentura s r.o., IČ 415 39 656, se 

sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 22/96/18: RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene pro realizaci sítě překládky elektronických komunikací na stavbu pod 

označením 16010-046142 VPIC Hustopeče Cyklostezka_Žižkova-Táb.na pozemcích parc. č. 

1047/18, 1047/26, 1047/25, 1047/24, 1047/14, 1047/17, 1045/1, 1761/11, 1761/8 vše v 

katastrálním území Hustopeče u Brna s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ: 

04084063, se sídlem Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00 za jednorázovou náhradu ve výši 450,- 

Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/96/18: RM schválila objednání studie dopravně bezpečnostních opatření 

v rozsahu dle přílohy, dle nabídky firmy Via designe, s.r.o., Na Zahradách 1151/16,  

690 02 Břeclav, v ceně 48.000,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 24/96/18: RM schválila objednání autorského dozoru na stavbu cyklostezky: 

"Hustopeče - cyklostezka ul. Žižkova, Tábory" dle nabídky firmy Via designe, s.r.o., Na 

Zahradách 1151/16,690 02 Břeclav, v ceně 72.420,- Kč bez DPH  

 

Usnesení RM č. 25/96/18: RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 80 

Operačního programu Zaměstnanost na projekt "Strategické řízení a pasportizace města 

Hustopeče".  

 

Usnesení RM č. 26/96/18: RM schválila smlouvu o nájmu stánku č. 3 v areálu Sportovního 

zařízení města Hustopeče, Brněnská 526/50, Hustopeče s paní …, Starovice ....  

 

Usnesení RM č. 27/96/18: RM bere na vědomí informaci o vyhlášení ředitelského volna ZŠ 

Komenského ve dnech 25. - 29.6.2018.  

 

Usnesení RM č. 28/96/18: RM schválila v souladu s ustanovením §102 odst. odst. 2 písm. b) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovení, 

§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 122 odst. 2 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě vlády č. 222/2010 Sb., o 

katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů  

a) stanovuje podmínky pro výkon funkce ředitele, a to dobu neurčitou, s funkčním obdobím 

6 let (tj. do 31.07.2024) a pracovní poměr se zkušební dobou 6 měsíců, místem výkonu práce 

jsou Hustopeče a práce bude vykonávána v rámci 40 hodinového pracovního týdne,  

b) stanovuje s účinností od 01.08.2018 řediteli ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2, okres 

Břeclav, příspěvkové organizace, Mgr. Jaroslavu Vysloužilovi plat dle platového výměru, který 

je uveden v příloze.  

c) schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských 

zařízení pro školu, jejíž činnost vykonává ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, 

příspěvková organizace, která se týká zápisu údajů o novém řediteli příspěvkové organizace 

Mgr. Jaroslavu Vysloužilovi, který je současně statutárním orgánem příspěvkové organizace,  

d) pověřuje ředitele příspěvkové organizace ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, 

příspěvkové organizace, k podání výše uvedené žádosti na MŠMT, Odbor správy a řízení 

vzdělávací soustavy – 20, Oddělení školského rejstříku – 201, Karmelitská 7, 118 12 Praha.  
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Usnesení RM č. 29/96/18: RM bere na vědomí výsledek provedené kontroly hospodaření 

školských zařízení města.  

 

Usnesení RM č. 30/96/18: RM schválila hospodářské výsledky podnikatelských subjektů, 

zřízených městem Hustopeče, a to: 

TS Hustopeče s.r.o. mínus 226 tis.Kč  

Městské zdravotní centrum Hustopeče a.s. mínus 9,71 tis.Kč.  

 

Usnesení RM č. 31/96/18: RM schválila pojistnou smlouvu s ČPP na pojištění kloubového 

nakladače New Holland za roční pojistné 16 723 Kč. 

 

Usnesení RM č. 32/96/18: RM schválila stanovení platu vedoucí organizační složky Penzion 

a pečovatelská služba Hustopeče Mgr. … s účinností od 01.07.2018, dle platového výměru, 

který je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 33/96/18: RM neschvaluje žádost o revokaci usnesení o neprodloužení nájmu 

k bytové jednotce č. … a … na ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, nájemnici …. 

Nájemní vztah bude ukončen k 31. 7. 2018.  

 

Usnesení RM č. 34/96/18: RM schválila provedení výmalby objektu Radnice firmou Josef 

Rouzek, Křepice 410, IČ 13660241, za vysoutěženou cenu 198.226 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 35/96/18: RM schválila vyřazení majetku  

ZŠ Komenského v hodnotě 80 164,10 Kč  

vnitřní správy města v hodnotě 2 067,18 Kč.  

Soupis majetku je uveden v příloze bodu. Likvidace vyřazeného majetku bude provedena 

odvozem na sběrný dvůr města. 

 

Usnesení RM č. 36/96/18: RM bere na vědomí informaci Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Hustopeče k problematice pěstování řepky, kdy zákon neumožňuje správním 

orgánům omezování, popřípadě nařizování pěstování jednotlivých druhů zemědělských plodin 

v bezprostřední blízkosti lidských sídel.  

 

Usnesení RM č. 37/96/18: RM bere na vědomí Znalecký posudek na lesní pozemky 

poptávané městem Hustopeče v Kurdějově. 

 
Usnesení RM č. 38/96/18: RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 

GORDP001M2LN o komplexní podpoře provozu a užití systému pro správu IS GINIS® Města 

Hustopeče se společností Gordic s.r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ 47903783, za cenu 396.970 Kč 

bez DPH Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 39/96/18: RM bere na vědomí vyúčtování Slavností mandloní a vína 2018.  

 

Usnesení RM č. 40/96/18: RM schválila výjimku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání z počtu dětí ve třídě pro MŠ Hustopeče, Školní 25, Hustopeče pro školní rok 

2018/19 na celkový počet 112 dětí, t.j. 28 v každé třídě. 
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Usnesení RM č. 41/96/18: RM schválila výjimku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání z počtu dětí ve třídě pro MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče pro školní rok 

2018/19 na celkový počet 133 dětí, t.j. 28 dětí ve dvou třídách, 27 dětí v jedné třídě a 25 dětí ve 

dvou třídách. 

 

Usnesení RM č. 42/96/18: RM schválila revokaci usnesení RM č. 4/94/18 a schvaluje přesun 

provozních prostředků ve výši 168.933,14 Kč do prostředků investičních. Částka byla využita 

na nákup dvou interaktivních tabulí vč. příslušenství pro ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2. 

 

Usnesení RM č. 43/96/18: RM neschválila odpis negativního výsledku hospodaření ZŠ 

Hustopeče, Komenského 163/2 za předchozí období. Stav ztráty a způsob snižování bude řešen 

s novým ředitelem ZŠ.  

 

Usnesení RM č. 44/96/18: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 2 – doplnění vybavení Technologického centra o 

novou techniku“ uchazeče C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno, IČ: 

27675645, s cenou 1.893.940 Kč bez DPH. 

 

Usnesení RM č. 45/96/18: RM schválila Smlouvu o dílo a Servisní smlouvu na plnění 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 2 – doplnění vybavení Technologického centra o 

novou techniku“ s dodavatelem C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno, IČ: 

27675645. Texty smluv jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 46/96/18: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 3 – Elektronická úřední deska“ uchazeče emam s.r.o., 

Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ 29284414, s celkovou cenou 594.990 Kč. 

 

Usnesení RM č. 47/96/18: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech na veřejnou 

zakázku „Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 3 – Elektronická úřední deska“: 

2. TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno, s celkovou cenou 697.000 Kč. 

 

Usnesení RM č. 48/96/18: RM schválila Kupní smlouvu a Servisní smlouvu na plnění 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 3 – Elektronická úřední deska“ s dodavatelem emam 

s.r.o., Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, IČ 29284414, s celkovou cenou 594.990 Kč. Texty 

smluv jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 49/96/18: RM schválila ve funkci valné hromady akciové společnosti Zprávu 

o průběhu likvidace a souhlasí s tím, aby likvidační zůstatek, který ke dni 31.12.2017 činil 

1.982.544,58 Kč, byl převeden  na účet jediného akcionáře - města Hustopeče č. 

1382158309/0800, vedený u České spořitelny, a.s. 

 

Usnesení RM č. 50/96/18: RM schválila složení členů komise pro otvírání a posouzení a 

hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku rekonstrukce krytého bazénu Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 51/96/18: RM schválila uzavření Smlouvy o přijetí daru se společností Dům 

zdraví, s.r.o., Nové Sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 60725575, ve výši 50.000 Kč. 

Dar bude využit k sociálním účelům. 
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Usnesení RM č. 52/96/18: RM schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu 

„Výroba a distribuce dokumentárního filmu 28. říjen 1918 na Moravě“ se společností ACSYS 

s.r.o., Bešůvka 785/3, 641 00 Brno – Žebětín, IČ 29261627. 

 

 

 

V Hustopečích dne 26.06.2018 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


