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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 3. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 04.12.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

Usnesení č. 1/3/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/3/18: RM doporučuje ZM navýšení rozpočtu MŠ Na Sídlišti o 38.000,- Kč pro 

rok 2018.  

 

Usnesení č. 3/3/18: RM doporučuje ZM ke schválení darovací smlouvu s Nemocnicí 

Hustopeče, příspěvková organizace Jihomoravského kraje, IČ: 04212029, se sídlem Brněnská 

716/41 Hustopeče, na poskytnutí účelového daru ve výši 100.000 Kč na koupi Ergometru v roce 

2019 pro interní ambulanci. 

 

Usnesení č. 4/3/18: RM schválila vyhlášení ankety Sportovec roku 2018 města Hustopeče, 

včetně pravidel ankety. Pravidla jsou přílohou zápisu. Současně RM schvaluje finanční krytí 

akce ve výši 23.000 Kč.  

 

Usnesení č. 5/3/18: RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 27.11.2018  

 

Usnesení č. 6/3/18: RM schválila organizační řád rady města v upravené podobě. Podoba 

upraveného jednacího řádu rady města je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 7/3/18: RM schválila smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 

IČ: 04084063 na realizaci akce VPIC Hustopeče Masarykovo nám. - cyklost. za částku 587.281 

Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 8/3/18: RM schválila dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí 

na umístění stavby s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 

Praha3, IČ: 04084063 na akci VPIC Hustopeče Masarykovo nám. - cyklost. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 9/3/18: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČO:280 85 400 na 

stavbu: "Hustopeče, Gen. Peřiny, k. NN, Němec", která je realizována na pozemcích města 

parc.č. 4542/228, 4542/251, 4542/333, 4542/386, 4542/393 k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3746-357/2018 za jednorázovou náhradu 5.000 Kč bez DPH. 

Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 10/3/18: RM neschvaluje žádost pana …, Hostěradice … o pronájmu veřejného 

parkovacího místa na ulici Gen. Peřiny. Veřejná parkovací místa v Hustopečích se 

nepronajímají ani neprodávají.  

 

Usnesení č. 11/3/18: 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 
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Hustopeče, na adrese Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, a to místnosti v 1. nadzemním 

podlaží a místností ve 2. nadzemním podlaží. Záměr je vyhlášen za účelem poskytování 

zdravotní péče, příp. s ní souvisejících služeb. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou. Písemné nabídky budou vč. uvedení navrhované 

výše nájemného za m2, minimálně však 90 Kč/m2/měsíc (s rozlišením bez DPH a vč. DPH). 

Text vyhlášení záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 12/3/18: RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s panem …, trvale bytem …, 

693 01 Hustopeče na výpůjčku části městského pozemku parc. č. 411/1 o orientační výměře 30 

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 užívání předmětného pozemku, na dobu neurčitou s 

jednoměsíční výpovědní dobou. Záměr byl vyvěšen 27.09.-15.10.2018. Text smlouvy o 

výpůjčce je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/3/18: RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu prostor určených k 

podnikání ze dne 31.03.2017 na pronájem prostor určených k podnikání v objektu garáže na 

pozemku parc. č. 885/19 o výměře 156 m2 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří a části 

pozemku parc. č. 885/23 o výměře 120 m2 vedeném jako ostatní plocha, oba v k. ú. Hustopeče 

u Brna, zapsané na LV 10001. Nájemní vztah skončí ke dni 01.03.2019.  

 

Usnesení č. 14/3/18: RM schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21.05.2018 se 

společností Frauental Automotive Hustopeče s.r.o., IČ: 24124664, se sídlem Bratislavská 

130/2, 693 01 Hustopeče kterým se prodlužuje doba nájmu částí pozemků p.č. 1185/1 a p.č. 

1186 do 31.12.2019 a pověřuje starostku podpisem dodatku. 

 

Usnesení č. 15/3/18: RM bere na vědomí výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor 

občanské vybavenosti na ulici Dobrovského 2/61, 693 01 Hustopeče s Ing. Robert Schmidt, 

Čechova 1365/11, 690 02 Břeclav, IČ: 48864811. Nájem skončí po uplynutí 3měsíční 

výpovědní doby, to je dne 28.2.2019.  

 

Usnesení č. 16/3/18: RM schválila pověření pro Ing. …, zaměstnance Města Hustopeče, se 

sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče k zastupování města Hustopeče ve stavebním a 

územním řízení a dalších stavebně právních řízeních v případě, kdy je město Hustopeče 

investorem. Toto pověření je platné a účinné do jeho odvolání.  

 

Usnesení č. 17/3/18: RM schválila pověření pro Bc. …, zaměstnance Města Hustopeče, se 

sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče k zastupování města Hustopeče ve stavebním a 

územním řízení a dalších stavebně právních řízeních v případě, kdy je město Hustopeče 

investorem. Toto pověření je platné a účinné do jeho odvolání.  

 

Usnesení (úkol) č. 18/3/18: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru předat projektantovi 

k zapracování podmínky Stavební komise ke stavbě „Hustopeče Mrštíkova, k.NN, IVK s.r.o“, 

tj. připoložením posilovacího kabelu NAYY 4x150 mm2 do stejné trasy, za předpokladu, že 

rozpojovací skříně nebudou umístěny na pozemku Města Hustopeče a překop komunikace bude 

realizován v místě stávajícího překopu, v místě před budovou radnice - „stará pošta“ (pozemek 

parc.č. 82 a dům Synek parc.č. 436), tak aby nebyl překop realizován v místě nové komunikace. 

 

Usnesení č. 19/3/18: RM odkládá schválení projektové dokumentace investora Ing. Natalja 

Jurjevna Bajkalova, Beethovenova 653/3, Brno na stavbu "Novostavba RD ul. Vinařská parc.č. 
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1262/11". RM požaduje předložit závazné stanovisko Odboru územního plánování MěÚ 

Hustopeče z důvodu vyloučení možného rozporu stavby s územním plánem města.  

 

Usnesení č. 20/3/18: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 376/18 

vedeného jako ostatní plocha o výměře 18 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

minimálně za cenu 300 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku 

a s podmínkou vytyčení pozemku na náklady kupujícího před podpisem kupní smlouvy. 

 

Usnesení č. 21/3/18: RM schválila vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy k dočasnému 

užívání části pozemku města Hustopeče parc. č. 656/2 o orientační výměře 53 m2 vedeného 

jako ostatní plocha zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

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

Hustopeče za účelem parkování vozidel, a to na dobu určitou do 31.12.2019 s jednoměsíční 

výpovědní dobou. Písemné nabídky budou včetně uvedení navrhované výše nájemného, 

nejméně však 20 Kč/m2/rok vč. DPH. Text záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 22/3/18: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru směny části 

městského pozemku parc. č. 4922/11 za část pozemku parc. č. 4922/13, oba v k. ú. Hustopeče 

u Brna.  

 

Usnesení č. 23/3/18: RM schválila odprodej části nově zbudované plynovodní přípojky pro 

objekt polikliniky společnosti GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČO:27295567 dle tabulkové hodnoty kupujícího.  

 

Usnesení č. 24/3/18: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:27295567 na 

stavbu „STL plynovodní přípojka pro polikliniku v obci Hustopeče, Hybešova 1417, číslo 

stavby: 9900098316“ realizovanou na pozemcích parc. č. 954/1 a parc. č. 1074/1, zapsaných na 

LV č. 10001, pro k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 500 Kč bez DPH. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 25/3/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke 63473089 smlouvu o zajištění dopravní 

obslužnosti provozováním městské autobusové dopravy s BORS BUS s.r.o. se sídlem 

Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, IČ 63473089  

 

Usnesení č. 26/3/18: RM schválila pořádání ohňostroje společností Agrotec a.s. se sídlem 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 dne 21.12.2018 od 18.00 hod na Dukelském 

náměstí v Hustopečích.  

 

Usnesení č. 27/3/18: RM schválila revokaci usnesení rady města č. 7/2/18, kterým byl schválen 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s DIVINA DESIGN s.r.o. se sídlem Bílého 21a, 602 00 Brno, 

IČ 645 09 036 na dodávku a montáž vybavení interiéru Multifunkčního kulturního centra 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 28/3/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s DIVINA DESIGN s.r.o. 

se sídlem Bílého 21a, 602 00 Brno, IČ 645 09 036 na dodávku a montáž vybavení interiéru 

Multifunkčního kulturního centra Hustopeče, kterým se prodlužuje termín realizace díla do 

28.2.2019.  

 

Usnesení č. 29/3/18: RM schválila revokaci usnesení rady města č. 8/2/18, kterým byl schválen 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s D-cinema, s.r.o. se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 
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7, IČ 28391683 na provedení díla „Multifunkční kulturní centrum Hustopeče – technologie kina 

a divadla“.  

 

Usnesení č. 30/3/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s D-cinema, s.r.o. se sídlem 

Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČ 28391683 na provedení díla „Multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče – technologie kina a divadla“, kterým se prodlužuje termín realizace díla 

do 28.2.2019 a upravuje cena díla na 3.593.848 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 31/3/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se STAVEBNÍ FIRMOU 

PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363 na „Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče“, kterým se prodlužuje termín realizace díla do 31.1.2019.  

 

Usnesení č. 32/3/18: RM schválila smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na zpracování 

projektové dokumentace „PD Hustopeče – ul. Bratislavská, chodníky“ s Viadesigne s.r.o. se 

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 za částku 132.750 Kč bez DPH  

 

Usnesení č. 33/3/18: RM schválila sdělit DMC CZ, s.r.o. se sídlem Hvězdová 13, 602 00  Brno, 

IČ 25574710 nesouhlas s navrhovaným zněním dohody o narovnání s ohledem na 

neoprávněnost nároků zhotovitele 

 

Usnesení č. 34/3/18: RM schválila vrátit zhotoviteli závěrečnou fakturu z důvodu 

neodsouhlasení fakturovaných prací TDI 

 

Usnesení č. 35/3/18: RM nesouhlasí s úhradou údajné pohledávky a sankcí Energie Pro s.r.o. 

se sídlem U Sluncové 666/12a 186 00 Praha, IČ 24701921 vyplývající ze smluvních vztahů o 

sdružených dodávkách elektřiny a zemního plynu, a to v souladu se zdůvodněním, které je 

přílohou tohoto usnesení. 

 

Usnesení č. 36/3/18: RM ukládá majetkoprávnímu odboru informovat o tomto stanovisku 

Energii Pro s.r.o. se zdůvodněním dle přílohy k tomuto usnesení. 

 

Usnesení č. 37/3/18: RM schválila smlouvu o převodu práv a povinností pro přípojku E.ON - 

Hustopeče, Žižkova, rozšíření NN, město s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 

České Budějovice, IČ: 25733591. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 38/3/18: RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na 

pozemku města Hustopeče p.č. 1092/10 v k.ú. Hustopeče u Brna se společností E.ON 

Distribuce a.s., IČ: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice na stavební akci 

pod názvem „Hustopeče, Žižkova, rozšíření NN, město“ za jednorázovou úhradu ve výši 

5.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 39/3/18: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na akci: „Návrh části interiéru 

krytého bazénu v Hustopečích,“, s Ing. Arch. Helenou Strakovou, IČ 70446041, se sídlem Jana 

Babáka 11, 616 00 Brno.  

 

Usnesení č. 40/3/18: RM schválila uzavření Licenční smlouvy ke studii "Interier bazénu v 

Hustopečích" pro stavební záměr "REKO zázemí bazénu Hustopeče,“ s Ing. Arch. Helenou 

Strakovou, IČ 70446041, se sídlem Jana Babáka 11, 616 00 Brno.  
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Usnesení č. 41/3/18: RM jmenuje projektový tým akce reko krytého bazénu – II. fáze v 

následujícím složení: vedoucí projektu: …, …, …, …, … (právník projektu), … (účetní 

projektu). 

 

Usnesení č. 42/3/18: RM schválila objednávku na pořízení zařizovacích předmětů pro sociální 

zařízení krytých bazénů dle nabídky N141801566 společnosti MB – SVING  s r.o., IČ 

47549891, se sídlem V Mokřinách 283/8, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky ze dne  4.12.2018, za 

cenu 24 878 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 43/3/18: RM schválila objednávku na pořízení fénů pro sociální zařízení krytých 

bazénů dle nabídky společnosti Oxygenic s.r.o., IČ 28938593, se sídlem Zahradní 

396, Jinočany, 252 25 Praha Západ, ze dne 4.12.2018, za cenu 151 844, 70 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení (úkol) č. 44/3/18: RM ukládá řediteli SPOZAM do příští RM doplnit analýzu 

potenciálu úspor za využití metody EPC při uvažované rekonstrukci kotelny SPOZAM a dále 

doplnit navrhované podmínky 10ti letého závazku v rámci metody EPC.    

 

Usnesení č. 45/3/18: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o dotaci v roce 2019 

na Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu "Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvatel" na 

akci "Obnova místních komunikací, Hustopeče". Rozsah žádosti je na reko místních 

komunikací ul. Tábory, ul. Žižkova směrem Linden a komunikace na horním konci Dukelského 

náměstí. 

 

Usnesení č. 46/3/18: RM doporučuje ZM ke schválení Rozpočtové opatření města Hustopeče 

na rok 2018, kdy  

Celkové příjmy činí 224 207 tis. Kč  

Celkové výdaje činí 356 275 tis. Kč  

Financování činí 132 068 tis. Kč. Rozpočet tvoří samostatnou přílohu zápisu. 

 

Usnesení č. 47/3/18: RM schválila Pověřovací akt k zajištění služby obecného hospodářského 

zájmu v rámci projektu Podporované byty Žižkova II., Hustopeče s pověřovatelem: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1.  

 

Usnesení č. 48/3/18: RM schválila přidělení bytu č. 14 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, … a jejímu synovi …  do nájmu s platností od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.  

 

Usnesení č. 49/3/18: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 14, na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní … a to s platností od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 50/3/18: RM schválila žádost o přidělení bytové jednotky č. 202, 203 a 204 na 

ubytovně Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče …, trvale bytem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče 

a … trvale bytem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 51/3/18: RM schválila smlouvu o nájmu bytu bytové jednotky č. 202, 203 a 204 

na ubytovně Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče pro Roberta Holackého, nar. 24. 09. 1979, 

trvale bytem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče a Marii Dáňovou, nar. 13. 10. 1991 trvale bytem 

Dukelské nám. 2/2, Hustopeče. Smlouva je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 52/3/18: RM schválila žádost o přidělení bytové jednotky č. 109 a 111 na ubytovně 

Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče …, trvale bytem …, Klobouky u Brna, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 53/3/18: RM schválila smlouvu o nájmu bytu bytové jednotky č. 109 a 111 na 

ubytovně Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče pro …, trvale bytem …, Klobouky u Brna, 

Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 54/3/18: RM schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, na adrese 

Smetanova 78/2 Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, trvale bytem Smetanova 

78/2, Hustopeče a …, trvale bytem Smetanova 78/2, Hustopeče a kterým se současným 

nájemníkům prodlužuje nájem do 30. 11. 2019. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 55/3/18: RM schválila rozpočet regionálního plánu akcí BESIP na rok 2019. 

Regionální plán akcí BESIP na rok 2019 obsahuje tyto akce: teoretická a praktická dopravní 

výuka dětí ZŠ - 6000 Kč, oblastní kolo DSMC 2019 – 28 000 Kč, akce „Jsem účastník provozu“ 

– 15 000 Kč, akce „Bezpečně v provozu“ – 10 000 Kč, a nákup materiálu – 20 000 Kč. 

Financování bude provedeno rozpočtem Města Hustopeče, položka „Činnost místní správy“.  

 

Usnesení č. 56/3/18: RM schvaluje nákup a montáž 17 LED reflektorů a 7 bodových svítidel 

v prostorách výstavní galerie MMG Hustopeče v ceně do 86.000 Kč. Bude hrazeno z rozpočtu 

MMG pro rok 2018.  

 

Usnesení č. 57/3/18: RM schválila podání žádosti Základní školou Hustopeče, Nádražní 4, 

Hustopeče o finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

v rámci výzvy č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ II.  

 

Usnesení č. 58/3/18: RM schválila odpis vyřazeného majetku MŠ Hustopeče, Školní 25, 

Hustopeče, v hodnotě pořizovacích cen 10.430 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou 

zápisu. Vyřazení bude provedeno odvozem na sběrný dvůr města.  

 

Usnesení č. 59/3/18: RM schválila Kupní smlouvu s UNICREDIT Leasing CZ,a.s. na 

odkoupení stroje: stranový mulčovač značky: RINIERI TRS-E 150 za kupní cenu ve výši 1.000 

Kč. Kupní smlouva je přílohou zápisu 

 

Usnesení (úkol) č. 60/3/18: RM ukládá připravit podklady pro výběrové řízení na úpravu 

vozového parku Městských služeb. 

 

Usnesení č. 61/3/18: RM bere na vědomí seznam členů Komise pro sociálně-právní ochrany 

dětí v tomto složení: předseda: PhDr. Tomáš Laz, členové komise: MUDr. Zdenka Strouhalová, 

Ing. Stanislava Gergelová, Mgr. Hana Komosná, Mgr. Hana Forejtníková, Ing. Libuše Tížková, 

Bc. Patricie Novotná, JUDr. Zuzana Frýbertová, Mgr. Pavla Formanková, tajemník: Antonie 

Koblihová, DiS.  

 

Usnesení č. 62/3/18: RM schválila seznam členů Sociální komise v tomto složení: 

předsedkyně: Antonie Koblihová, DiS., členové komise: PhDr. Tomáš Laz, Mgr. Miroslav 

Prchal, DiS., Mgr. Monika Trčková, DiS., Ing. Bohumila Defeldová, Michal Vejpustek, Karel 

Fridrich, DiS., Bc. Šárka Šlancarová, Vlasta Vejpustková, Markéta Čarnecká, Ludmila Živná, 

tajemník: Pavel Furch, DiS.  
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Usnesení č. 63/3/18: RM schválila seznam členů Komise obřadů a slavností v tomto složení: 

předsedkyně: Ingrid Florusová, členové komise: Simona Procházková, Bc. Dagmar Kočí, Hana 

Pregrtová, Dis, Mgr. Jana Pavláčková, Mgr. Sabina Novotná, Naděžda Prokešová, tajemník: 

Martina Chalupková.  

 

Usnesení č. 64/3/18: RM schválila seznam členů Komise pro práci se seniory a 

handicapovanými občany v tomto složení: předsedkyně: Martina Ondrová, členové komise: 

Jana Tupá, Mgr. Monika Trčková, DiS., Tomáš Laz, PhDr., Alena Jislová, Miluše Svobodová, 

Pavel Strážnický, Ing. Bohumila Defeldová, tajemník: Ing. Ivana Bundilová  

 
Usnesení č. 65/3/18: RM bere na vědomí zápis o činnosti Komise obřadů a slavností za měsíc 

listopad 2018  

 
Usnesení č. 66/3/18: RM schválila dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pověření 

pro období let 2018 až 2022 následující členy zastupitelstva města Hustopeče: Ing. Ivanu 

Bundilovou, Ing. Stanislava Ivičiče, Ing. Zdeňka Tupého, paní Ingrid Florusovou, k výkonu 

funkce oddávající/oddávajícího, před nimiž mohou snoubenci projevit vůli, že spolu vstupují 

do manželství.  

 

Usnesení (úkol) č. 67/3/18: RM ukládá komisím Sportovní, Školské a kulturní, Pro práci se 

seniory, posoudit podané žádosti o dotace z rozpočtu města pro rok 2019, pro schválení v ZM 

v únorovém termínu (07. 02. 2019).  

 

Usnesení č. 68/3/18: RM schválila nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek Židlochovice, 

zařizovací obvod Hustopeče (616 813) na období od 01.01.2020 do 31.12.2029“ a: schvaluje 

jako nejvhodnější nabídku:  

Lesprojekt Brno, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 65279191, s nabídkovou cenou zpracování 

1 ha LHO 590 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 69/3/18: RM schválila pořadí na dalších místech nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek 

Židlochovice, zařizovací obvod Hustopeče (616 813) na období od 01.01.2020 do 31.12.2029“:  

2.Lesprojekt východní Čechy, s.r.o., Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové, IČ 25251431, 

Nabídková cena zpracování 1 ha LHO bez DPH 640 Kč  

3.Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25351079, 

Nabídková cena zpracování 1 ha LHO bez DPH 682 Kč  

 

Usnesení č. 70/3/18: RM schválila smlouvu o dílo s uchazečem, který podal nejvhodnější 

nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní 

hospodářský celek Židlochovice, zařizovací obvod Hustopeče (616 813) na období od 

01.01.2020 do 31.12.2029“. Tj. s firmou Lesprojekt Brno, a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 

6527919. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 71/3/18: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 72/3/18: RM ukládá opravu části chodníku pro pěší na trase ulic Tábory – 

Údolní. Realizaci opravy provedou Městské služby Hustopeče. Oprava bude hrazena 

rozpočtem města, položkou komunikace.  
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Usnesení č. 73/3/18: RM bere na vědomí informaci o vyčištění a zajištění průtočnosti 

vodoteče mezi ulicemi Pionýrská a Generála Peřiny. Městské služby budou funkčnost nadále 

monitorovat.  

 

Usnesení č. 74/3/18: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO:27295567 na 

stavbu: "STL plynovodní přípojka pro relaxační centrum v Hustopečích, Bratislavská 1416/10, 

číslo stavby: 64526", která je realizována na pozemku parc. č. 3147, zapsaného na LV č. 10001, 

pro k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 5.000,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 75/3/18: RM schválila organizační změnu v organizační složce Marketing a 

kultura města Hustopeče, a to navýšením pracovního úvazku na pozici „Uklízeč“ z 0,875 na 

pracovní úvazek 1,0 a vytvořením nového pracovního místa „Domovník“ ve 4. platové třídě 

s pracovním úvazkem 1,0 a dobou neurčitou. Organizační změna je s platností od 01.03.2019. 

Finanční prostředky na rozšíření pracovních pozic jsou již zahrnuty v rozpočtu této organizační 

složky na rok 2019.  

 

Usnesení (úkol) č. 76/3/18: RM ukládá tajemníkovi prověřit, které kompetence si 

zastupitelstvo města v minulosti vyhradilo mimo zákonem vyjmenovaných. 

 

 

V Hustopečích dne 04.12.2018  

 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


