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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení ze 102. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 11.09.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

Usnesení RM č. 1/102/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/102/18: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku: 

Hustopeče – parkoviště 2019 s uchazečem: KOMA Trade CZ-EU, s.r.o., Vendryně 886, 739 

94 Vendryně, IČ: 26863278.  

 

Usnesení RM č. 3/102/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: " 

Hustopeče – parkoviště 2019" s vítězným uchazečem KOMA Trade CZ-EU, s.r.o., Vendryně 

886, 739 94 Vendryně, IČ: 26863278 za částku 1.377.020,41 Kč bez DPH. Smlouva bude 

uzavřena po uplynutí lhůty pro podání námitek.  

 

Usnesení RM č. 4/102/18: RM nedoporučuje ZM schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č. 1223/1 v k.ú. Hustopeče u Brna  

 

Usnesení RM č. 5/102/18: RM nedoporučuje ZM schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č. 1660 v k.ú. Hustopeče u Brna   

 

Usnesení RM č. 6/102/18: RM nedoporučuje ZM schválení vyhlášení záměru prodeje pásu 

o šířce 3,8 m a délce 50 m o celkové rozloze 190 m2 ležících na pozemcích p.č. 4542/281 a p.č. 

4542/282 zapsaných na LV č. 10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna za částku 

1.500,-Kč dle přiloženého zákresu.  

 

Usnesení RM č. 7/102/18: RM doporučuje ZM ke schválení Podání žádosti o bezúplatný 

převod pozemku 1226/38 vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území 

Hustopeče u Brna od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

Usnesení RM č. 8/102/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem kantýny v 

ZŠ Nádražní na adrese: Nádražní 175/4, 693 01 Hustopeče za částku 1.000,-Kč/rok (nájem + 

energie) s panem Alešem Skoumalem, trvale bytem: Nerudova 65, 693 01 Hustopeče, IČ: 

64457974.  

 

Usnesení RM č. 9/102/18: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 869/1 o výměře cca 2x7 m dle GP za částku minimálně 980,-Kč/m2.  

 

Usnesení RM č. 10/102/18: RM schválila revokaci usnesení RM č. 15/101/18, č. 16/101/18 a 

č. 17/101/18 o zadání veřejné zakázky malého rozsahu – vnitřní vybavení bazénu  

 

Usnesení RM č. 11/102/18: RM schválila výběr dodavatele zakázky vnitřní vybavení krytého 

bazénu od dodavatele Frajt s.r.o., se sídlem Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž, IČ: 25556550 

s nejvýhodnější cenovou a časovou nabídkou za cenu 1.588.366,-Kč vč. DPH s termínem 

dodání do 20.12.2018  
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Usnesení RM č. 12/102/18: RM schválila smlouvu na dodávku vnitřní vybavení krytého 

bazénu s dodavatelem Frajt s.r.o., se sídlem Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž, IČ: 

25556550 s nejvýhodnější cenovou a časovou nabídkou za cenu 1.588.366,-Kč vč. DPH 

s termínem dodání do 20.12.2018. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 13/102/18: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 

rekonstrukci krytého bazénu Hustopeče s: KERAMO D - Dohorák, s.r.o., Zahradní 583, 768 

21 Kvasice, IČ: 27716104. 

 

Usnesení RM č. 14/102/18: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou 1 rok 

s opcí a zálohovou platbou vždy rok předem s panem Pavlem Šimkem, trvale bytem: Horní 19, 

696 21 Josefov, IČ: 47940026.  

 

Usnesení RM č. 15/102/18: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemků p.č. 1225/5, p.č. 1224/3, p.č. 1222/5, p.č. 2009/3, p.č. 2009/4, p.č. 2009/5, p.č. 

4542/66, p.č. 4542/69 zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. Hustopeče u Brna. Město 

upřednostňuje směnu za jiné pozemky žadatele, které jsou součástí veřejného prostranství. 

 

Usnesení RM č. 16/102/18: RM schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETA 

GROUP, a. s. se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 Brno, IČ 26296195  

 

Usnesení RM č. 17/102/18: RM schválila Směrnici starostky č.1/2018 k zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu a přímému nákupu výrobků a služeb  

 

Usnesení RM č. 18/102/18: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru MěÚ rozeslat všem 

zřizovaným složkám města a příspěvkovým organizacím města Směrnici starostky č.1/2018 k 

zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a přímému nákupu výrobků a služeb  

 

Usnesení RM č. 19/102/18: RM schválila projektovou dokumentaci společnosti GAsAG spol. 

s r.o. Brno na akci: "REKO plyn Údolní, L. Svobody, U Větrolamu, Pionýrská" pro investora 

Gas Net s.r.o., Ústí nad Labem, souhlasí se stavbou a pověřuje starostku města k podpisu 

koordinačního výkresu.  

 

Usnesení RM č. 20/102/18: RM bere na vědomí žádost společnosti Stavební kancelář KMZ, 

s.r.o., Vackova 39, Brno o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu kanalizační přípojky 

pro objekt "Sýpka, Vinařská, Hustopeče" investora Bydlení Břeclav s.r.o..  

Město Hustopeče nemá v současné době doklad o tom, že je majitelem stoky, do které má 

přípojka zaústit, z tohoto důvodu se nemůže a nebude k žádosti vyjadřovat.  

 

Usnesení (úkol) RM č. 21/102/18: RM ukládá MPO a OŽP MěÚ prověřit možnosti nabytí 

vlastnictví kanalizační stoky na ulici Vinařská pro Město Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 22/102/18: RM schválila cenovou nabídku společnosti Via Design s.r.o. 

Břeclav na zpracování studie řešení komunikace a parkovacích míst na ulici Vinařské za 

nabídnutou cenu 96.558,-Kč vč. DPH.  

 

Usnesení RM č. 23/102/18: RM schválila polohu nového umístění kontejnerů pro BD na ulici 

Gen. Peřiny na pozemku p.č. 4542/246 v k.ú. Hustopeče za podmínky vybudování 

kontejnerových míst i pro kontejnery na separovaný odpad v daném místě, tj. rozšíření plochy 

na cca 10,5 m.  
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Usnesení RM č. 24/102/18: RM odkládá schválení PD a vydání souhlasu se stavbou optické 

sítě dle projektové dokumentace stavby „SEK – Optická síť Fair-Net z. s.“ společnosti Fair-Net 

z.s.  

 

Usnesení (úkol) RM č. 25/102/18: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru jednat se společností 

Fair–Net z. s., Janáčkova 1 693 01 Hustopeče, IČ: 27047989, o podmínkách vstupu do pozemků 

města v souvislosti se stavbou SEK - Optická síť Fair-Net z. s.. 

 

Usnesení RM č. 26/102/18: RM neschvaluje umístění totemu podle předloženého návrhu 

hotelu Amande. Doporučuje najít vhodnější umístění např. o vjezdové brány vpravo při výjezdu 

z parkoviště.  

 

Usnesení RM č. 27/102/18: RM schválila Darovací smlouva s Dětským domovem Mikulov, 

příspěvkovou organizací se sídlem Nádražní 974/26, 692 01 Mikulov, IČ 63434610 na dar ve 

výši 10.000,- Kč. 

 

Usnesení RM č. 28/102/18: RM schválila revokaci rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

veřejné zakázky "Vybrané skladebné části ÚSES I." Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 

124, 615 32 Brno, IČO: 27707113, k uzavření smlouvy o dílo s nabídkovou cenou celkem 

3.197.235,44 Kč bez DPH resp. dodavatele STROMMY COMPANY s.r.o., se sídlem Andělská 

Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 01919652, k uzavření smlouvy, jakožto účastníka 

dalšího v pořadí dle výsledku původního hodnocení nabídek s celkovou nabídkovou cenou ve 

výši 3.982.079,89 Kč bez DPH, z důvodu nedodržení zadávacích podmínek dle odst. 10.5 

zadávací dokumentace. Zadavatel nevyzval účastníka ke zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny dle odst. 10.5 zadávací dokumentace a v souladu § 113 ZZVZ.  

 

Usnesení RM č. 29/102/18: RM schválila zajistit prostřednictvím DEA Energetická agentura, 

s.r.o. žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny veřejné zakázky "Vybrané 

skladebné části ÚSES I." účastníka Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, 

IČO: 27707113 a STROMMY COMPANY s.r.o., se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 

Andělská Hora, IČO: 01919652 v souladu s odst. 10.5 zadávací dokumentace a dle § 113 

ZZVZ.  

 

Usnesení RM č. 30/102/18: RM schválila revokaci rozhodnutí o vyloučení účastníka 

Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 615 32 Brno, IČO: 27707113, ze zadávacího 

řízení „Vybrané skladebné části ÚSES I.“ dle § 122 odst. 5 ZZVZ. Z důvodu nedodržení 

zadávacích podmínek dle odst. 10.5 zadávací dokumentace. Zadavatel nevyzval účastníka ke 

zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny dle odst. 10.5 zadávací dokumentace a v souladu 

§ 113 ZZVZ.  

 

Usnesení RM č. 31/102/18: RM ukládá na základě příkazní smlouvy č. 17356 DEA 

Energetická agentura, s.r.o., odeslat oznámení o revokaci rozhodnutí o výběru dodavatele 

veřejné zakázky "Vybrané skladebné části ÚSES I." všem účastníkům zadávacího řízení.  

 

Usnesení RM č. 32/102/18: RM ukládá na základě příkazní smlouvy č. 17356 DEA 

Energetická agentura, s.r.o., zajistit oznámení o revokaci rozhodnutí vyloučení účastníka ze 

zadávacího řízení „Vybrané skladebné části ÚSES I.“  

 



4 

Usnesení RM č. 33/102/18: RM schválila revokaci rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

veřejné zakázky "Vybrané skladebné části ÚSES I." Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 

124, 615 32 Brno, IČO: 27707113, k uzavření smlouvy o dílo s nabídkovou cenou celkem 

2.110.880, 25 Kč bez DPH resp. dodavatele STROMMY COMPANY s.r.o., se sídlem 

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČO: 01919652, k uzavření smlouvy, jakožto 

účastníka dalšího v pořadí dle výsledku původního hodnocení nabídek s celkovou nabídkovou 

cenou ve výši 2.472.765, 36 Kč bez DPH, z důvodu nedodržení zadávacích podmínek dle odst. 

10.5 zadávací dokumentace. Zadavatel nevyzval účastníka ke zdůvodnění mimořádně nízké 

nabídkové ceny dle odst. 10.5 zadávací dokumentace a v souladu § 113 ZZVZ.  

 

Usnesení RM č. 34/102/18: RM schválila zajistit prostřednictvím DEA Energetická agentura, 

s.r.o. žádost o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny veřejné zakázky "Vybrané 

skladebné části ÚSES II." účastníka Zahradnické úpravy s.r.o., sídlem Jílkova 124, 615 32 

Brno, IČO: 27707113 a STROMMY COMPANY s.r.o., se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 

Andělská Hora, IČO: 01919652 v souladu s odst. 10.5 zadávací dokumentace a dle § 113 

ZZVZ.  

 

Usnesení RM č. 35/102/18: RM ukládá na základě příkazní smlouvy č. 17357 DEA 

Energetická agentura, s.r.o., odeslat oznámení o revokaci rozhodnutí o výběru dodavatele 

veřejné zakázky "Vybrané skladebné části ÚSES II." všem účastníkům zadávacího řízení.  

 

Usnesení RM č. 36/102/18: RM schválila změnu trasy pro výjezd prázdných nákladních 

vozidel od provozovny pana …, Nerudova … po ulici Nerudova. 

 

Usnesení RM č. 37/102/18: RM doporučuje ZM ke schválení 6. rozpočtové opatření města 

Hustopeče na rok 2018.  

Celkové příjmy 6.RO ... 213 773 tis.Kč  

Celkové výdaje 6.RO ... 350 554 tis.Kč  

Financování 6.RO ... 136 781 tis.Kč  

 

Usnesení RM č. 38/102/18: RM bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne 28.8.2018 

 

Usnesení RM č. 39/102/18: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smluv o udělení 

dotací a darů organizacím a spolkům dle přiloženého seznamu:  

1. Moravský rybářský svaz - 1.000 Kč na nátěr laviček u rybníka  

2. Klub historie a vlastivědy Hustopečska - 30.000 Kč na činnost dle přiloženého plánu  

3. Divadelní soubor Motýl, z.s. Popice - 10.000 Kč na běžnou činnost  

4. Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., 70.000 Kč na dopravu dětí na bazén do Ratíškovic  

5. Fitness Freedom race team, z.s. - 8.000 Kč na zajištění vybavení pro Všeobecnou sportovní 

přípravu  

6. TJ Agrotec Hustopeče, 27.000 Kč na činnost + 23.000 Kč na organizaci turnajů (Vánoční 

atletika, Dvoudenní turnaj mládeže, starší žactvo a dorost, Turnaj v barevném 

minivolejbale)  

7. L.C.Club Karate, z.s., Rebešovice - 20.000 Kč na činnost (dle popisu v žádosti)  

8. FBC Hustopeče, z.s., - 12.000 Kč, příspěvek na startovné setrvání v Amatérské florbalové 

lize  

9. Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj - 30.000 Kč na sociální služby  

10. Středisko pro ranou péči - 16.000 Kč na péči o určené osoby  

11. Linka bezpečí z.s. - 4.000 Kč na činnost  
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Usnesení RM č. 40/102/18: RM bere na vědomí dopis rodičů za zachování dětského hřiště na 

ulici U Větrolamu. 

 

Usnesení RM č. 41/102/18: RM schválila čerpání rezervního fondu na pořízení nového 

vybavení CVČ Pavučiny. Dle povahy pořízeného majetku bude následně zaúčtován do 

příslušné kategorie (investice, provoz).  

 

Usnesení RM č. 42/102/18: RM doporučuje ZM ke schválení Plán rozvoje sportu města 

Hustopeče 2018-2025, který je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 43/102/18: RM schvaluje udělení Ceny starostky města Hustopeče za zásluhy 

pro město Hustopeče. Seznam osob a zdůvodnění jsou přílohou zápisu.  

Spolu s oceněním uděluje RM finanční dar ve výši 10.000 Kč. 

 

Usnesení RM č. 44/102/18: RM schvaluje úpravu rozpočtového opatření města Hustopeče č. 

6/2018 na ORJ 242 v položce 3339 o 100.000 Kč na zajištění odměn v souvislosti s oceněním 

osobností města.  

 

Usnesení RM č. 45/102/18: RM bere na vědomí zjištěný stav památky (Boží muka na 

pozemku p. č. 5359/1 v k.ú. Hustopeče u Brna) a ukládá  

- odboru majetkoprávnímu připravit podklady k obnově kulturní památky  

- městským službám úpravu povrchu terénu a náletových rostlin v okolí kulturní památky  

 

Usnesení RM č. 46/102/18: RM bere na vědomí Zápis č. 1/2018 z jednání komise státní 

památkové péče.  

 

Usnesení RM č. 47/102/18: RM schválila smlouvu o pronájmu nebytových prostor učebny č 

625 o ploše 36 m2, mezi MŠ Na Sídlišti 5 jako pronajímatelem, a …, Alšova …, 693 01 

Hustopeče za částku 1.500 Kč/měsíc. 

 

Usnesení RM č. 48/102/18: RM schvaluje bezplatnou zápůjčku prostor Společenského domu 

na ul. Herbenova pro Hustopečskou chasu, z. s., na organizaci Dětských hodů 2018. 

 

Usnesení RM č. 49/102/18: RM schválila přípravu Veřejné zakázky na zpracování projektu 

výměny kogeneračních jednotek v areálu SPOZAM. Při zpracování zakázky posoudit i varianty 

pořízení majetku (EPC x vlastní) 

 

Usnesení RM č. 50/102/18: RM uděluje pověření pro vedoucí SÚB na pořízení osobního 

vozidla pro Senior taxi v částce do 300.000 Kč. Nejvhodnější typ vybrat ve spolupráci 

s Pečovatelskou službou a Sociálním odborem MěÚ. 

 

 

V Hustopečích dne 11.09.2018 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


