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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 97. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 17.07.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/97/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 
Usnesení RM č. 2/97/18: RM schválila revokaci usnesení RM č. 41/96/18 a schvaluje nové 

usnesení: Rada Města Hustopeče v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti 

o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro mateřskou školu, 

jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres 

Břeclav, příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve 

škole z 133 na 137 s účinností od 1.9.2018. 

 

Usnesení RM č. 3/97/18: RM pověřuje vedení města jednáním za dalším účelem využití 

objektu ZUŠ na ul. Nádražní od 1. 1. 2019.  

 

Usnesení RM č. 4/97/18: RM schvaluje uzavírku ulice Herbenova v termínu 17. 8. – 20. 8. 

2018 z důvodu konání hodů. 

 

Usnesení RM č. 5/97/18: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu s manž. …, bytem 

Pionýrská …, 69301 Hustopeče na prodeje nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

geometrickým plánem číslo 3387-56/2018 par. č. 4542/442 o výměře 41 m2 vzniklého z 

pozemku parc.č. 4542/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna za cenu 46.680,- Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 6/97/18: RM schválila vyhlášení záměru na pronájem kantýny na Základní 

škole na ulici Nádražní 175/4 v Hustopečích.  

 

Usnesení RM č. 7/97/18: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

"Vybrané skladebné části ÚSES I." uchazeče Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 

615 32 Brno, IČO: 27707113.  

 

Usnesení RM č. 8/97/18: RM schválila umístění uchazečů na veřejnou zakázku "Vybrané 

skladebné části ÚSES I."  

2. STROMMY COMPANY s r.o., IČ 01919652, se sídlem Andělská Hora č.p. 143, Andělská 

Hora 793 31.  

3. H-REKULTIVACE s r.o., IČ 25032739, se sídlem Černovice 226, 430 01 Chomutov.  

4. Florstyl s r.o., IČ 60731346, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice.  

5. Gabriel s r.o., IČ 25419455, se sídlem Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice.  

 

Usnesení RM č. 9/97/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na "Vybrané skladebné části 

ÚSES I." s vítězným uchazečem Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, 

IČO: 27707113, za částku 3 197 235, 44 Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek.  
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Usnesení RM č. 10/97/18: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

"Vybrané skladebné části ÚSES II." uchazeče Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 

615 32 Brno, IČO: 27707113.  

 

Usnesení RM č. 11/97/18: RM schválila umístění uchazečů na veřejnou zakázku "Vybrané 

skladebné části ÚSES II."  

2. STROMMY COMPANY s r.o., IČ 01919652, se sídlem Andělská Hora č.p. 143, Andělská 

Hora 793 31.  

3. H-REKULTIVACE s r.o., IČ 25032739, se sídlem Černovice 226, 430 01 Chomutov.  

4. Florstyl s r.o., IČ 60731346, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice.  

5. Gabriel s r.o., IČ 25419455, se sídlem Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice.  

 

Usnesení RM č. 12/97/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na "Vybrané skladebné části 

ÚSES II." s vítězným uchazečem Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, 

IČO: 27707113, za částku 2 110 880, 25 Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek.  

 

Usnesení RM č. 13/97/18: RM schválila smlouvu o dílo na provedení výmalby interiérů 

Městského úřadu Hustopeče s Josefem Rouzkem se sídlem 691 65 Křepice 410, IČ 13660241 

za částku 198.226,- Kč bez DPH.  

 
Usnesení RM č. 14/97/18: RM schválila text dopisu "Sdělení ke smlouvě o zemědělském 

pachtu", který bude zaslán pachtýřům hospodařících na zemědělských pozemcích v majetku 

města. Dopisem je navrženo zahájení jednání k úpravě způsobu hospodaření na pozemcích 

města s výměrou nad 1 ha. Dopis je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 15/97/18: RM ukládá vedení města jednat s vedením Hotelu Amande a 

společností E.ON o možnostech vybudování dobíjecí stanice elektromobilů na veřejném 

parkovišti v majetku města. 

 
Usnesení RM č. 16/97/18: RM schválila záměr pronájmu části objektu občanské vybavenosti 

– poliklinika, který je součástí pozemku parc. č. 1074/2 o výměře 407 m2 vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místností v 1. podzemním 

podlaží. Záměr je vyhlášen za účelem poskytování zdravotní péče, příp. s ní souvisejících 

služeb.  

Minimální částka nájemného je 90 Kč/m2/měsíc. 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou. Záměr 

pronájmu bude případně vyvěšen i déle než zákonnou dobu, a to do doby, dokud se nepřihlásí 

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

součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/97/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy se spolkem Divadelní 

soubor Motýl, z.s., se sídlem: Hlavní 324, 691 27 Popice, IČO: 06934340 na pronájem 

nebytových prostor 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 4 hodiny 
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týdně vždy v úterý 18:00 - 20:00 a čtvrtek 18:00 - 20:00, na dobu určitou, a to do 31.10.2018, 

a to za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu, za účelem schůzek 

Divadelního souboru Motýl, z.s. Záměr byl vyvěšen 13.06. - 29.06.2018. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 18/97/18: RM neschválila záměr pronájmu části městského pozemku parc. č. 

81/9 o orientační výměře cca 14 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 (viz zákres) za účelem zřízení dočasné 

(sezónní) zahrádky, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní dobou.  

 

Usnesení RM č. 19/97/18: RM bere na vědomí vypovězení smlouvy o nájmu části pozemku 

města Hustopeče parc. č. 81/8 o výměře cca 14 m2 vedeného jako ostatní plocha, v k. ú. 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče uzavřené dne 01.06.2017, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě 

o nájmu uzavřeném dne 06.12.2017, ze strany pana …, trvale bytem Luční …, 616 00 Brno.  

 
Usnesení RM č. 20/97/18: RM schválila uzavření pachtovní smlouvy s panem …, nar. …, 

trvale bytem Větrná …, 693 01 Hustopeče, na pozemek 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, na 

dobu neurčitou, za částku 995 Kč/rok. Text pachtovní smlouvy je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 21/97/18: RM schválila dohodu o skončení nájmu s panem …, nar. …, trvale 

bytem Větrná …, 693 01 Hustopeče na užívání pozemku města Hustopeče parc. č. 5593/130 o 

výměře 863 m2 vedeného jako zahrada v trati Šilinky II, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

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

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče ke dni 31.07.2018. Text dohody je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 22/97/18: RM schválila vyhlášení záměru od 01.08.2018 k propachtování 

pozemku města Hustopeče v lokalitě Šilinky parc. č. 5593/130 o výměře 863 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. 

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

však 0,95 Kč/m2/rok. Pachtovné je splatné ročně předem. Text záměru je součástí zápisu. 

 
Usnesení RM č. 23/97/18: RM schválila uzavření pachtovní smlouvy s panem …, nar. …, 

trvale bytem Kollárova …, 693 01 Hustopeče týkající se 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, oba 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 15 

let s jednoletou opcí od 01.10.2018, s roční výpovědní dobou, za částku 2 000 Kč/rok. Text 

pachtovní smlouvy je součástí zápisu.  

 
Usnesení RM č. 24/97/18: RM schválila záměr pronájmu části městského pozemku parc. č. 

4542/364 o orientační výměře 16 m2, vedený jako ostatní plocha, zapsaný 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 (viz zákres) za účelem umístění terasy, na 

dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou. Písemné nabídky budou včetně uvedení 

navrhované výše nájemného za m2/rok, minimálně však 10 Kč/m2/rok. Text vyhlášení záměru 

je součástí zápisu.  

 
Usnesení RM č. 25/97/18: RM pověřuje městskou policii v součinnosti s majetkoprávním 

odborem vyzvat majitele předmětů umístěných na městských pozemcích na ulici Na Hradbách 

k prokázání právního titulu umístění těchto předmětů, příp. odstranění těchto předmětů 

vlastníkem na jeho náklady, a to nejpozději do 10.08.2018.  

 
Usnesení RM č. 26/97/18: RM neschvaluje záměr možného čerpání vody z městské studny 

nacházející se na městském pozemku parc. č. 4542/237 o výměře 31 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. Na studnu bude 

umístěna ruční pumpa. 

 
Usnesení RM č. 27/97/18: RM schválila uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

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

28085400 z důvodu navýšení příkonu pro objekt Multifunkčního kulturního centra.  

 
Usnesení RM č. 28/97/18: RM schválila smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2018 s:  

Hill’s Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o. se sídlem Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 1186 00 

Praha 8, IČ 27580792  

ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ 00558010  

AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, Hustopeče 693 01, IČ 00544957  

FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651  

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 

26285363  

Hustopečská mandlárna s.r.o. se sídlem Nerudova 24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143  

HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, IČ 25537814  

1) Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34fyzická osoba podnikající 

podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku a 2) Milan Ledvina, IČ 

44172150, 693 01 Hustopeče, Palackého 404/24 fyzická osoba podnikající podle 

živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na základě smlouvy o 

sdružení jako ELMAT sdružení podnikatelů Milan Ledvina – Zdeněk Rybář, Nerudova 34, 

Hustopeče 69301, DIČ: CZ7002254061  

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově se sídlem Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ 

00032247  

SORG a.s. se sídlem Vinařská 970/2, 693 01 Hustopeče, IČ 25535838  

Fair-Net o.s. se sídlem Janáčkova 375/1, 693 01 Hustopeče, IČ 27047989  

STAVEBNINY VAJBAR s.r.o. se sídlem 691 08 Bořetice 481, IČ 26944618  

Milan Franc se sídlem Nádražní 180/42, 693 01 Hustopeče, IČ 15235530  

Fan Elektroinvest, s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 693 01 Hustopeče, IČ 25556576  

itself s.r.o. se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno – Židenice, IČ 18826016  

Smlouvy tvoří přílohu zápisu. 

 

Usnesení RM č. 29/97/18: RM bere na vědomí žádost firmy Úsporné bydlení s.r.o., Dubňany 

o vyjádření k PD výstavby nových RD v lokalitě Herbenova a předává Stavební komisi k 

posouzení.  
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Usnesení RM č. 30/97/18: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města s investorem …, Nádražní …, Hustopeče na stavbu 5-ti parkovacích míst a na pozemku 

p.č. KN 1348/1, k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 31/97/18: RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě darovací s …, 

Nádražní …, Hustopeče na bezplatný převod 5-ti parkovacích míst vybudovaných na pozemku 

p.č. KN 1348/1, k.ú. Hustopeče u Brna.  

 
Usnesení RM č. 32/97/18: RM doporučuje ZM uzavření dodatku č.3 ke smlouvě ze dne 

22.12.2010 s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, IČ: 70888337, kterým se 

prodlužuje lhůta k výstavbě pobytového domu poskytující péči seniorům na pozemku 

p.č.1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna do termínu 31.12.2020. 

 
Usnesení RM č. 33/97/18: RM ukládá komisím Sportovní, Školské a kulturní, Pro práci se 

seniory, Sociální a Grantové a investiční posoudit podané žádosti o dotace z rozpočtu města pro 

druhé kolo roku 2018, včetně doporučení k projednání a schválení v ZM dne 13.9.2018.  

 

Usnesení RM č. 34/97/18: RM schválila poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč pro Muzejní a 

vlastivědnou společnost v Brně z.s. na zhotovení pamětní desky na připomenutí odsunu českých 

a moravských občanů po mnichovské dohodě v roce 1938.  

 
Usnesení RM č. 35/97/18: RM bere na vědomí zrušení nevyužívaného telefonního automatu 

na Dukelském náměstí pod objektem Staré pošty.  

 
Usnesení RM č. 36/97/18: RM schválila výjimku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších předpisů z počtu žáků ve třídě pro Základní školu Hustopeče, 

Nádražní 4 pro školní rok 2018/19 pro třídu 5. A na 32 žáků.  

Současně pověřuje ředitelku ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 podáním žádosti Krajskému úřadu  

Jihomoravského kraje, odbor školství o změnu zápisu v rejstříku.  

 
Usnesení RM č. 37/97/18: RM schválila navýšení finančních prostředků ve výši 150.000 Kč, 

na zajištění víceprací spojených s provedením oprav sociálního zařízení na ZŠ Nádražní.  

 
Usnesení RM č. 38/97/18: RM bere na vědomí výsledek hospodaření příspěvkových 

organizací města za I. pololetí roku 2018  

 

Usnesení RM č. 39/97/18: RM schválila udělení pololetních odměn pro ředitele 

příspěvkových organizací města. Zdůvodnění a výše jsou samostatnou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 40/97/18: RM schválila pořízení vánočního osvětlení pro objekt smrk u 

vchodu do prodejny COOP a doplnění osvětlení stromu na náměstí.  

Bude hrazeno z ORJ 274. 

 
Usnesení RM č. 41/97/18: RM schválila vyjmutí areálu Křížového vrchu ze správy 

organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče a předává jej do správy SÚB. 

Majetkoprávní odbor MěÚ zahrne změnu do přípravy změny zřizovací listiny dotčených složek.  
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Usnesení RM č. 42/97/18: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 1 - Rozšíření elektronické spisové služby“ uchazeče 

GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783, s cenou 2.156.000 Kč bez 

DPH.  

 

Usnesení RM č. 43/97/18: RM schválila Smlouvu o dílo a Servisní smlouvu na plnění 

„Moderní a efektivně řízený úřad – plnění 1 - Rozšíření elektronické spisové služby“ s 

dodavatelem GORDIC spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783. Texty smluv 

jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 44/97/18: RM schválila snoubencům oba bytem Malešice …, okres Tábor, 

prominutí platby smluvní odměny ve výši 3.000 Kč za konání obřadu mimo schválenou obřadní 

místnost, a to za obřad v sobotu dne 11.08.2018 v obci Kurdějov, objekt č.p. 184, z důvodu 

zdravotního omezení snoubence.  

 
Usnesení RM č. 45/97/18: RM schválila výměnu plynového kotle v bytě p. …, Smetanova …, 

Hustopeče dodavatelem AKKOMÍNY s.r.o. se sídlem U Stadionu 2144/1, 69000 Břeclav, IČ: 

0231483 za nabídkovou cenu 45.850 Kč bez DPH. 

 
Usnesení RM č. 46/97/18: RM schválila žádost …, nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, 

Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, o prodloužení nájmu na bytě 

č. …, Svat. Čecha …, Hustopeče, a to do 31. 07. 2019.  

 

Usnesení RM č. 47/97/18: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese 

Svat. Čecha …, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Svat. 

Čecha … a …, nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, Hustopeče, kterým se současným 

nájemníkům prodlužuje nájem do 31. 07. 2019. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 48/97/18: RM schválila žádost …, nar. …, trvale bytem Smetanova …, 

Hustopeče, o prodloužení nájmu bytu č. … Smetanova …, Hustopeče a to do 31. 07. 2019.  

Rada města schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese Smetanova … 

Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Smetanova …, 

Hustopeče, kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 31. 07. 2019. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 49/97/18: RM nesouhlasí s pokácením stromů rostoucích před bytovým 

domem Okružní 7 a 8 na pozemku p. č. KN 1626 v k. ú. Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 50/97/18: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 51/97/18: RM projednala návrh Odboru územního plánování Městského 

úřadu Hustopeče na vytvoření zeleného koridoru na sjezdu z D2 ve směru od Brna za účelem 

snížení hlučnosti a prašnosti z dálnice.  

RM ukládá jednat s panem … a panem … o možnosti výsadby zeleně a to zeleného pruhu pod 

dálnicí. 

 

Usnesení RM č. 52/97/18: RM ukládá zvážit schválení OZV na omezení provozní doby 

restauračních zařízení.  
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Usnesení RM č. 53/97/18: Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s ustanovením § 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, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o 

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

a) bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise pro konkurzní řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, 693 

01 Hustopeče, okres Břeclav, příspěvkové organizace ze dne 17.07.2018 (příloha č. 1 

materiálu), 

b) jmenuje s účinností od 01.08.2018 paní …, nar. …, bytem …, na pracovní místo 

ředitelky Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče, okres 

Břeclav, příspěvkové organizace, návrh jmenovacího dekretu tvoří přílohu č. 1 zápisu 

(příloha č. 2 materiálu). 

c) stanovuje podmínky pro výkon funkce ředitelky Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 

961/5, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav, příspěvkové organizace, 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, 

d) stanovuje s účinností od 01.08.2018 ředitelce Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 

961/5, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav, příspěvkové organizace paní … plat dle 

platového výměru, který je uveden v příloze č. 2 zápisu, 

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

zařízení pro školu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, 

693 01 Hustopeče, okres Břeclav, příspěvkové organizace, která se týká zápisu údajů o 

nové ředitelce příspěvkové organizace, paní …, která je současně statutárním orgánem 

příspěvkové organizace, 

f) pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 

961/5, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav, příspěvkové organizace, k podání výše 

uvedené žádosti na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.  

Výsledek hlasování: 6 pro Z: Bořivoj Švásta, Ing. Martina Strnadová, Jana Blažková T: 

07.08.2018 

 

 

 

 

V Hustopečích dne 17.07.2018 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


