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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 18. 12. 2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

Usnesení č. 1/4/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/4/18: RM schvaluje v návaznosti na usnesení ZM č. 25/I/18 ze dne 1.11.2018 

nominaci do volby statutárních orgánů společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. 

následující kandidáty: Bořivoje Švástu do Představenstva společnosti a Bc. Josefa Horáka do 

Dozorčí rady. 

 

Usnesení č. 3/4/18: RM schválila smlouvu o výpůjčce s Hustopečskou chasou z.s., u 

Větrolamu 4, 693 01 Hustopeče, IČ: 26637421 na VII. dětský krojový ples konaný dne 

20.1.2019.  

 

Usnesení č. 4/4/18: RM schválila Dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání Agrotec 2019 se:  

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

26285363  

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

podnikající podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku  

 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  

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

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

e) IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče. IČ 46903950  

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

g) Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o., se sídlem Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, 

IČ 24124664 

h) VHS Břeclav, s.r.o., se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149, 

i) ZEMOS, a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ 63470381 

j) ESOX, spol. s r.o., Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ 00558010 

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

 

Usnesení č. 5/4/18: RM schvaluje odepsání pohledávky za DMC CZ, s.r.o. se sídlem 

Hvězdová 13, 602 00 Brno, IČ 25574710 na uhrazení částky 4.326 Kč s přísl. za provedené 

práce.  

 

Usnesení č. 6/4/18: RM neschvaluje provedení exhumace a včetně následného zpopelnění 

ostatků a jejich předání v urně dle představ žadatelky (bývalé nájemkyně hrobu č. 20) na 

náklady města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 7/4/18: RM vzala na vědomí možnost změny OZV č. 1/2001 O stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.  
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Usnesení č. 8/4/18: RM schválila uzavření smlouvy o krátkodobém nájmu prostor sloužících 

podnikání s paní Annou Ivanovnou Malíkovou, se sídlem Javorová 821/11, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 75503191 na pronájem 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 místnosti v 1. nadzemním podlaží. Nájemní smlouva bude 

uzavřena od 19.12.2018 do 14.01.2019 za účelem poskytování masérských rekondičních a 

regeneračních služeb za nájemné ve výši 1 218 Kč vč. DPH + 650 Kč vč. DPH za energie. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 9/4/18: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání se 

spolkem Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s., se sídlem Mrštíkova 122/1, 693 01 

Hustopeče, IČ: 26991560 na pronájem 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 o celkové výměře 

175,4 m2, za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb, na dobu neurčitou od 

01.04.2019, s jednoměsíční výpovědní dobou. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/4/18: RM schválila uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo se společností 

VanCo.cz s.r.o., Jiráskova 297/14, 779 00 Olomouc Hodolany, IČ 25762702, o prodloužení 

termínu plnění díla do 31.3.2019.  

 

Usnesení č. 11/4/18: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno na stavbu 

"Metropolitní síť - I. etapa" a "Metropolitní síť – II. etapa" z důvodu uložení IS do pozemků 

JmK.  

 

Usnesení č. 12/4/18: RM schválila zpracování projektové dokumentace na stavbu 

"Metropolitní síť – II. etapa" pro územní rozhodnutí firmou VanCo.cz s.r.o., Jiráskova 297/14, 

779 00 Olomouc Hodolany, IČ 25762702, za cenu dle nabídky 103.300 Kč + DPH  

 

Usnesení č. 13/4/18: RM neschvaluje uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města s žadatelkou …, Beethovenova …, Brno na stavbu přípojek inženýrských sítí k 

plánovanému RD na ulici Vinařská. Stavba RD v této lokalitě není v souladu s územním plánem 

města.  

 

Usnesení č. 14/4/18: RM odkládá schválení projektové dokumentace a souhlasu se stavbou 

žadatelů …, Holečkova …, Praha na stavbu RD na ulici Alejní. Rada města požaduje před 

dalším projednáním předložení stanoviska Odboru územního plánování Městského úřadu 

Hustopeče ke stavebnímu záměru a projektové dokumentaci. 

 

Usnesení č. 15/4/18: RM odkládá schválení povolení vybudování sjezdu dle žádosti manželů 

… na ulici Alejní z důvodu úzké komunikace. Rada města požaduje před dalším projednáním 

předložení stanoviska Odboru územního plánování Městského úřadu Hustopeče ke stavebnímu 

záměru a projektové dokumentaci. 

 

Usnesení č. 16/4/18: RM schválila projektovou dokumentaci investora Pavla Eliáše, 

Zádvorník 408, Velké Němčice na stavbu "Rekonstrukce kanalizační přípojky" pro objekt 
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bývalého ZD, realizovanou na městském pozemku parc.č. 2587, 2565 a 2568, k.ú. Hustopeče 

u Brna a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 
Usnesení č. 17/4/18: RM odkládá další projednání a schválení projektové dokumentace 

investora E.ON Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu " 

Hustopeče, Gen.Peřiny, rozšíření NN, Němec", která bude realizována na městském pozemku 

parc.č. 4542/410, 4542/316, 4542/228, 4542/333 a 4542/319, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu. Město požaduje v souvislosti s provedením vedení 

připoložení kabelu pro budoucí veřejné osvětlení v lokalitě. 

 
Usnesení č. 18/4/18: RM schválila projektovou dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu " Hustopeče, Javorová, rozšíření NN, Eliáš 

- varianta č.2", která bude realizována na městském pozemku parc.č. 2262/1, 2565, 2587 a 

2568, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 19/4/18: RM schválila projektovou dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s., 

F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu " Hustopeče, Šakvice, přeložka VN, ČD", 

která bude realizována na městském pozemku parc.č. 4727/43, 4740/19, 4754/99, 8390, 8420/1, 

k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 20/4/18: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu " 

Hustopeče, Šakvice, přeložka VN, ČD", která bude realizována na městském pozemku parc.č. 

4727/43, 4740/19, 4754/99, 83 90, 8420/1, k.ú. Hustopeče u Brna, za jednorázovou úhradu 

6.300,-Kč bez DPH.  

 
Usnesení č. 21/4/18: RM doporučuje ZM ke schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 

1370/4 o výměře 35 m2, vedený jako ostatní plocha a pozemek parc. č. 1370/5 o výměře 17 

m2, vedený jako ostatní plocha, oba zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

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

Brna, obec Hustopeče. Písemné nabídky doručujte vč. uvedení navrhované výše kupní ceny. 

Kupní cena bude stanovena za cenu podle znaleckého posudku, minimálně však 980 Kč/m2 s 

tím, že kupující dále uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku a náklady spojené s 

převodem pozemku. Město si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu i za odchylných podmínek či 

jen k menším částem pozemků či jen k některému z pozemků. Text záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 22/4/18: RM schválila stavební záměr společnosti AgriMachines SE, Kubánské 

náměstí 1391/11, Praha, IČ: 29368189 "Stavební úpravy pro rozdělení budov" na pozemku 

parc.č. 189/10, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 23/4/18: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

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

stavbu "Hustopeče, k.NN kino", která se realizovala na pozemku města parc.č. 106/1 a 

parc.č.48, k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úhradu 7.000,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 24/4/18: RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností Pod Radnicí 

Hustopeče s.r.o., se sídlem Dukelské nám. 30/6, 693 01 Hustopeče, IČ: 07155832 na pronájem 

části pozemku města Hustopeče parc. č. 44/8 o orientační výměře 66 m2 vedeného jako ostatní 

plocha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, na listu vlastnictví č. 10001, k. 

ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Záměr byl vyhlášen 14.11.-30.11.2018.  
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Usnesení č. 25/4/18: RM schvaluje záměr propachtování části městského pozemku v lokalitě 

Holiny parc. č. 4922/11 o výměře 22 178 m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaný u 

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

vlastnictví č. 10001, k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Záměr pachtu je vyhlášen za 

účelem hospodaření na daném pozemku. V pachtovní smlouvě může být zohledněn zejména 

způsob využití pozemku, možnost případné budoucí realizace projektů nebo záměrů města 

Hustopeče, příp. možnost průchodu a průjezdu skrze pozemek. Písemné nabídky budou 

doručeny včetně uvedení navrhované výše pachtovného za m2, minimálně však 

5.000 Kč/ha/rok bez DPH. Text vyhlášení záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 26/4/18: RM schválila aktualizovaný seznam poddavatelů na zakázku "Stavební 

úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče", který bude přiložen k uzavřené Smlouvě o 

dílo ze dne 20.6.2018 s firmou Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ 25585142, se sídlem U 

Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky.  

 
Usnesení č. 27/4/18: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v nadlimitní veřejné zakázce 

na dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“ část 1 – IT vybavení uchazeče Jiří 

Harmáček, Nádražní 181/18, 693 01 Hustopeče, IČ 68625677, DIČ CZ7711014080 za cenu 

4.771.768 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 28/4/18: RM schválila umístění uchazeče na dalších místech na nadlimitní 

veřejnou zakázku na dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“ část 1 – IT vybavení:  

2. C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 56, 636 00 Brno, IČ 27675645, DIČ: CZ27675645 za 

cenu 5.004.784 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 29/4/18: RM schválila uzavření Kupní smlouvu na „Vybavení ZŠ Komenského, 

Hustopeče“ s vítězným uchazečem Jiří Harmáček, Nádražní 181/18, 693 01 Hustopeče, IČ 

68625677, DIČ CZ7711014080, za částku 4.771.768 Kč bez DPH. Smlouva bude podepsána 

po uplynutí lhůty pro podání námitek.  

 

Usnesení č. 30/4/18: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v nadlimitní veřejné zakázce 

na dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“ část 3 – nábytek uchazeče František 

Vlasák, Na Jámě 1485/82, 692 01 Mikulov, IČ 49960822, DIČ: CZ6105211090 za cenu 

1.399.890 Kč bez DPH..  

 

Usnesení č. 31/4/18: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech na nadlimitní 

veřejnou zakázku na dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“ část 3 – nábytek:  

2. Potrusil s.r.o., Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, IČ: 25310119, DIČ: CZ25310119 za 

cenu 1.525.793,20 Kč bez DPH  

3. MY DVA group a.s., Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 29030684, DIČ: 

CZ29030684, za cenu 1.740.086,40 Kč bez DPH  

 

Usnesení č. 32/4/18: RM schválila kupní smlouvu na „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“ 

s vítězným uchazečem František Vlasák, Na Jámě 1485/82, 692 01 Mikulov, IČ 49960822, za 

částku 1.399.890 Kč bez DPH. Smlouva bude podepsána po uplynutí lhůty pro podání námitek.  

 

Usnesení č. 33/4/18: RM schválila zrušení vyhlášené veřejné zakázky „Vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče“ část 2 - Výukové pomůcky v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 

zákona. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.  

 



5 

Usnesení č. 34/4/18: RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky“ v jednacím řízení bez uveřejnění 

dle § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek k projektu s 

názvem „Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“, reg. číslo 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004270.  

 

Usnesení č. 35/4/18: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové 

pomůcky“ k projektu s názvem „Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“, 

reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004270  

Členové: …, …, …, Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení č. 36/4/18: RM schválila oslovení uchazečů v jednacím řízení bez uveřejnění na 

veřejnou zakázku na dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky“  

1. Mgr. Radek Vaníček, Ostrůvek 675, 664 61 Rajhrad, IČO: 67501346  

2. Ing. Hynek Sehnal, Mojmírovo náměstí 37/14, 612 00 Brno-Královo Pole, IČ: 10537457  

3.SKOLATO s.r.o., Kundratka 1944/17, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ: 05459818, DIČ: 

CZ05459818  

4. Diametral a.s., Václava Špačka 1759, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 04434374, DIČ: 

CZ04434374.  

 

Usnesení č. 37/4/18: RM bere na vědomí informaci o plánovaných investicích v areálu 

SPOZAM v roce 2019. 

 

Usnesení č. 38/4/18: RM schválila vydání potvrzení manželům …, bytem …, 664 64 Dolní 

Kounice, že počínaje rokem 2021 převede město Hustopeče podíl ve výši 658/1658 na bytě č. 

7 v bytovém domě 4/5 na ul. Husova v Hustopečích na nájemce tohoto bytu. O udělení souhlasu 

s převodem nájemních práv k bytu, rada města Hustopeče rozhodne až po předložení 

identifikace budoucího nájemce, aby bylo možno posoudit, zda jsou dodržovány podmínky 

dotačního programu. 

 

Usnesení č. 39/4/18: RM schválila Dodatek č. 775/2018/1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci 

"Hustopeče-cyklostezka ul. Žižkova, Tábory". 

 

Usnesení č. 40/4/18: RM schválila dodatky smluv na pronájem bytových jednotek v Domě – 

Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče na dobu určitou od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019.  

 

Usnesení č. 41/4/18: RM schválila smlouvy na pronájem bytových jednotek na ubytovně 

Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností 

od 1. 1. 2019 do 31. 1. 2019 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 31. 12. 2019  

 

Usnesení č. 42/4/18: RM schválila provedení rekonstrukce venkovního sociálního zázemí 

v objektu Formanka, dle předběžné kalkulace v celkových nákladech do 1.500.000 Kč vč. 

DPH. 

 

Usnesení (úkol) č. 43/4/18: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru jednat s nájemci objektu 

Formanka o možnosti změny nájemného (zvýšení) za areál Formanky z důvodu provedení 

rekonstrukce sociálního zázemí.  
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Usnesení č. 44/4/18: RM schválila předložené rozpočtové opatření města Hustopeče č. 

10/2018.  

 

Usnesení č. 45/4/18: RM schválila rozpočty a střednědobé rozpočtové výhledy příspěvkových 

organizací města Hustopeče na roky 2020-2021 dle přiloženého materiálu. Rozpočty 

jednotlivých příspěvkových organizací svou výší poskytnutého provozního příspěvku navazují 

na schválený rozpočet města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 46/4/18: RM schválila Roční příspěvek pro Mikroregion ve výši 41 100 Kč. 

Rozpis příspěvku je přiložen.  

 

Usnesení č. 47/4/18: RM schválila žádost o vstup Centra volného času Hustopeče, příspěvková 

organizace, Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče, IČ: 71200398, do výzvy a projektu Šablony 

II z OP VVV. Současně pověřuje RM ředitele organizace podáním žádosti.  

 

Usnesení č. 48/4/18: RM vzala na vědomí možnost zapojení města Hustopeče do projektu 

Jihomoravského kraje Zdravý kraj.  

 

Usnesení č. 49/4/18: RM schválila umístění baneru s upoutávkou na zábradlí v křižovatce u 

kina v termínu od 2.1.2019 do 14.1.2018 na Hustopečský Country bál. Umístění baneru je 

zdarma. Umístění zajistí MaK města.  

 

Usnesení č. 50/4/18: RM schválila upuštění od poplatku za umístění baneru na zábradlí v 

křižovatce u kina pro Gymnázium TGM Hustopeče na upoutávku Dne otevřených dveří, které 

se uskuteční 11.12.2018 a 10.1.2019.  

 

Usnesení č. 51/4/18: RM schválila zařazení žádosti do seznamu žádostí o dotaci na rok 2019 

a rozeslání k posouzení do komisí RM. 

 

Usnesení č. 52/4/18: RM schválila seznam členů Školské a kulturní komise: předsedkyně - 

Mgr. Blanka Nešporová, tajemnice – Ondrová Martina, členové – Mgr. Brabcová Ivana, Mgr. 

Schejbal Václav, Mgr. Strouhal Miroslav, Mgr. Vetýšková Blanka, Mgr. Strachová Ivana, Mgr. 

Franková Kateřina, Florusová Ingrid, Mgr. Cahova Blanka, MgA. Háder Juraj, Mgr. Frankova 

Ivana, Mgr. Tomečková Monika, Kouřilová Ivana.  

 

Usnesení č. 53/4/18: RM schválila zřízení Komisi cestovního ruchu a městského marketingu. 

Současně schvaluje i seznam členů: předsedkyně Blanka Marková, tajemnice – Ing. Jana 

Hrádková, členové – Petr Čech, Jana Unčovská, Pavla Polášková, Libuše Klímová. 

 

Usnesení č. 54/4/18: RM schválila seznam členů Vinařské komise: Předseda – Bc. Pavel Jurák, 

tajemnice – Petra Otřísalová, členové – Cyril Hlaváč, JUDr. Miroslav Hrabal, Ing. Lubomír 

Ivičič, MUDr. Petr Jurák, MVDr. Jiří Kunc, Ing. Zdeněk Sedláček, Ing. Jiří Teplý, Ing. Zdeněk 

Tupý, Ing. Aleš Urbánek, Ing. Oldřich Vachala, Ing. Libiše Vrbová, Pavel Košulič. 

 
Usnesení č. 55/4/18: RM schválila změnu ceníku inzerce v Hustopečských listech od 1. 1. 

2019. Byly zrušeny slevy za opakovanou inzerci a rovněž propagace formou PR článků. Místo 

nich je možné využít klasickou inzerci.  
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Usnesení č. 56/4/18: RM projednala úkol ze ZM k projednání OZV č.3/2013 o místních 

poplatcích a předává k posouzení možné úpravy poplatku z ubytování Komisi Cestovního 

ruchu a městského marketingu. 

 

Usnesení č. 57/4/18: RM schválila Dodatel č. 1 ke Smlouvě o dílo s C Systém CZ, a.s., 

Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ 27675645, k projektu Moderní a efektivně řízený 

úřad – Plnění 2 – Doplnění vybavení Technologického centra o novou techniku. Dodatkem 

dochází se snížení ceny díla ve smlouvě o dílo o cenu technické podpory.  

 

Usnesení č. 58/4/18: RM schválila dodatek č.1 k Pojistné smlouvě č. 860344078 (na rok 2019) 

a Dodatek č.1 k Pojistné smlouvě 8603403880(na rok 2018), kterými se pojišťuje odpovědnost 

za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. 

 

Usnesení č. 59/4/18: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 60/4/18: RM ukládá Komisi životního prostředí posoudit a vyhodnotit 

náklady na svoz TKO ve městě, včetně předložení reálných možností řešení úspor města 

s dotčenou problematikou. 

 

Usnesení (úkol) č. 61/4/18: RM ukládá řediteli ZŠ Komenského předložit návrh řešení 

opravy povrchu hřiště v nafukovací hale na ZŠ.  

 

Usnesení č. 62/4/18: RM schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací města na II. 

pololeté roku 2018. Výše odměn a zdůvodnění jsou přílohou zápisu. 

 

 

V Hustopečích dne 18. 12. 2018 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová, v.r.  

starostka  
 Bořivoj Švásta, v.r. 

místostarosta  

 


