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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 6. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 22.01.2019 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 
 

Usnesení RM č. 1/6/19: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy se 

společností LINDEN s.r.o., Žižkova 750/40, 693 01 Hustopeče, IČ: 26292904 za doplatek ke 

směnné smlouvě, který obdrží město Hustopeče, v částce 3.418.500 Kč a pověřuje starostku 

města Hustopeče podpisem směnné smlouvy po nabytí právní moci rozhodnutí č.j. 

MUH/2610/19/393 ze dne 14.01.2019.  

 

Usnesení RM č. 3/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy s 

Westfalia Metal s.r.o., 26239680, za doplatek ke směnné smlouvě, který obdrží město 

Hustopeče, v částce 7.887.000 Kč a pověřuje starostku města Hustopeče podpisem směnné 

smlouvy po nabytí právní moci rozhodnutí č.j. MUH/2610/1 9/393 ze dne 14.01.2019.  

 

Usnesení RM č. 4/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o směně 1/2 

spoluvlastnického podílu na pozemku st. p.č. 50 vedeném jako zast. pl. o výměře 709 m2, dále 

1/2 spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 51 vedeném jako zast. pl. o výměře 50 m2 vše v 

katastrálním území Kurdějov, které jsou ve vlastnictví města Hustopeče za pozemek p. č. 4524 

vedeném jako lesní pozemek o výměře 10.426 m2, v katastrálním území Kurdějov, který je ve 

vlastnictví obce Kurdějov s tím, že rozdíl ve výši 30 Kč/m2 uhradí Město Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 5/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí směnné či smlouvy směnné na pozemek p.č. 1250/11 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 17 m2 ve vlastnictví města za část pozemku 1249/1 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře cca 36m2 (popř. 50 m2) pod vybudovaným parkovištěm který je 

vlastnictví České republiky, Správy železniční dopravní cesty státní organizace.  

 
Usnesení RM č. 6/6/19: RM doporučuje ZM schválit revokaci Usnesení č. 19/XX/17: 

kterým ZM schválilo budoucí kupní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty s.o., 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70997234 k pozemku v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsanému 

na LV č.10001 p.č. 1255/10 o orientační výměře 17 m2 vedeného jako ostatní plocha za účelem 

využití v rámci projektu Modernizace a elektrizace tratě Šakvice – Hustopeče. Kupní cena bude 

odpovídat nákladům města Hustopeče spojeným s pořízením tohoto pozemku. 

 

Usnesení RM č. 7/6/19: RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti v rámci stavby 11010-084870 VPIC Hustopeče Masarykovo nám.-cyklost. se 

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlo: Olšanská 6, 130 00 Praha 3, IČ: 

04084063 zastoupenou na základě plné moci společností Vegacom a.s., sídlo: Novodvorská 

1010/14, 142 01 Praha 4,IČ: 257 88 680  

 

Usnesení RM č. 8/6/19: RM schválila zadání veřejné zakázky v režimu zjednodušeného 

podlimitního řízení na Zpracování projektové dokumentace na „Stavební úpravy a modernizaci 

Společenského domu Hustopeče“ a dokumentaci k této veřejné zakázce  
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Usnesení RM č. 9/6/19: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou na veřejnou zakázku 

Zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy a modernizace Společenského domu 

Hustopeče“:  

- Ing. arch. Jakub Caha se sídlem Dlouhá 1207/14, Hustopeče 693 01, IČ 74599054  

- STATIKA –DYNAMIKA s.r.o. se sídlem Orlí 7, 602 00 Brno – střed, IČ 27714870  

- KAMPARA s.r.o. se sídlem Topolova 1418, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 29280940  

- VeVelkém.cz s.r.o. se sídlem Palackého třída 200/77, 612 00 Brno, IČ 28357647  

- Babka & Šuchma s.r.o. se sídlem Brno-střed, Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1845/26, IČ 

07042825  

- JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ 26234149  

- Ing. Schwarz Libor, Stavební projekční kancelář se sídlem Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, 

IČ10563229  

- O.K. Atelier s.r.o. se sídlem Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav, IČ 60744456  

 

Usnesení RM č. 10/6/19: RM schválila toto složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Zpracování projektové dokumentace „Stavební úpravy 

a modernizace Společenského domu Hustopeče“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 11/6/19: RM schválila dohody o propagaci a reklamní spolupráci s na 

Hustopečské skákání AGROTEC 2019 s:  

- Ing. Libor Schwarz, Stavební projekční kancelář se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ 

10563229  

- Stavba a údržba silnic s.r.o. se sídlem Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav, IČ 26264081  

- Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880  

- Amande Hustopeče s.r.o. se sídlem Husova 8, 693 01 Hustopeče, IČ 25572920  

 

Usnesení RM č. 12/6/19: RM schválila vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy na 

pronájem nebytových prostor na dobu určitou 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 2 hodiny týdně vždy ve středu 15:15 - 17:15 hod. a v termínu 25.04., 26.04. a 

27.04.2019, za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu, na dobu 

určitou, a to od 06.03.2019 do 27.04.2019. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 13/6/19: RM schválila pronájem nebytových prostor (restaurace) na adrese 

Herbenova 4, Hustopeče na konání oslavy narozenin dne 2.3.2019 s …, trvale bytem …, 693 

01 Hustopeče za částku 3 tisíce Kč včetně DPH.  

 

Usnesení RM č. 14/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení Zastupitelstva 

města Hustopeče č. 15/II/18 ze dne 13.12.2018 týkající se zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod 

pozemku p.č. 1226/38 od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

Usnesení RM č. 15/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení zpětvzetí žádosti o bezúplatný 

převod pozemků p.č. 19/2 a p.č. 20/2 vedené jako ostatní plocha v katastrálním území 

Hustopeče u Brna od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  
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Usnesení RM č. 16/6/19: RM schválila uzavření Dodatku č. 3 ke SoD na akci "Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče" s KERAMO-D Dohorák s r.o., IČ 27716104, se sídlem Zahradní 

583, 768 21 Kvasice. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/6/19: RM schválila smlouvu s paní …, trvale bytem Pitnerova …, 693 01 

Hustopeče o zřízení služebnosti inženýrské sítě týkající se pozemku parc. č. KN 1559/2, v k. ú. 

Hustopeče u Brna v rozsahu podle geometrického plánu číslo 3604-55/2017 vypracovaného 

firmou ALECSZ s.r.o., Palackého 402/20, 693 01 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 18/6/19: RM schválila uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o pronájmu prostor 

určených k podnikání ze dne 30.06.2016 s Nemocnicí Hustopeče, příspěvkovou organizací, se 

sídlem Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, IČO: 042 12 029, týkající se zúžení předmětu 

nájmu v 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, tzn. snížení rozsahu pronajímaných prostor o pronajímanou místnost v 1. 

nadzemním podlaží, vyjma části této místnosti, kde je umístěna telefonní ústředna a snížení 

měsíčního nájemného na 8 656 Kč + DPH. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/6/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora E.ON Distribuce 

a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu "Hustopeče, Alejní, k.NN, …, č. stavby 

1030047533", souhlasí se stavbou a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení RM č. 20/6/19: RM schválila Objednávku znaleckého posudku na ocenění pozemku 

parcela číslo KN 4542/254 v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 21/6/19: RM schválila jednání s dalšími vlastníky či spoluvlastníky pozemků 

ve věci možného dalšího postupu při naplňování územního plánu v rozsahu dle provedené 

územní studie S5 a S9 a to v prodloužení ulice Gen. Peřiny a ul. Žižkova.  

 

Usnesení RM č. 22/6/19: RM schválila opětovné podání žádostí o dotaci na pořízení 

retenčních nádrží.  

 

Usnesení RM č. 23/6/19: RM schválila složení projektového týmu této akce ve složení: 

vedoucí projektu: …, další členové týmu: …, …, …, …, … 

 

Usnesení RM č. 24/6/19: RM schválila vyhrazení jednoho parkovacího místa pod přístřeškem 

pro parkování v areálu Domu pro seniory, Žižkova 1, Hustopeče panu ... 

 

Usnesení (úkol) RM č. 25/6/19: RM ukládá Městským službám a Městské policii 

zkontrolovat označení dětských hřišť ve městě, zda jsou označeny zákazem vstupu se psy.  

 

Usnesení (úkol) RM č. 26/6/19: RM ukládá Městským službám doplnit u vyhrazené plochy 

pro venčení psů informaci o provozní době, která je od 06:00 hod. do 22:00 hod.  

 

Usnesení RM č. 27/6/19: RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče s firmou STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem Měšťanská 

3992/109, 695 01 Hodonín, IČ 26285363  
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Usnesení RM č. 28/6/19: RM schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce „Mateřská 

škola Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa 2019“ včetně zadávací dokumentace  

 

Usnesení RM č. 29/6/19: RM schválila zadání veřejné zakázky na stavební práce „Mateřská 

škola Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa 2019“ včetně zadávací dokumentace  

 

Usnesení RM č. 30/6/19: RM schválila oslovení těchto uchazečů na veřejnou zakázku 

„Mateřská škola Školní, rekonstrukce objektu – 3. etapa 2019“:  

1) Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČO 49432991,  

2) JS - Abacus, s.r.o, se sídlem Šafaříkova 335, Havlíčkova 613/ 32, Hustopeče, IČO 26288591  

3) H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, 693 01 Hustopeče, IČO 25325043  

4) Hrušecká stavební spol. s.r.o., se sídlem U zbrojnice 588, Hrušky 691 56, IČO 25585142  

5) ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 23, 623 00 Brno, IČO 00558010  

6) SWP – MP, s.r.o. se sídlem Bratislavská 3119, 690 02 Břeclav, IČ 27688062  

7) STAVOČ spol. s r.o. se sídlem Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče, IČO 47902213  

8) DIRS Brno s.r.o., se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČO 26255618  

9) Štambacher, s. r. o. se sídlem Bří Mrštíků 759/7, Velké Pavlovice, IČ 26968100  

 

Usnesení RM č. 31/6/19: RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor v budově nově 

zrekonstruovaného víceúčelového kulturního centra v Hustopečích, Dukelské nám. 42/15, za 

účelem provozování baru s kavárnou. Termín možného pronájmu bude od března, případně 

dohodou.  

 

Usnesení RM č. 32/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvy o upsání akcií s 

Vodovody a kanalizacemi Břeclav, a.s. se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ 

49455168  

 

Usnesení RM č. 33/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení prohlášení o vnesení nemovité 

věci do společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 

Břeclav, IČ 49455168  

 

Usnesení RM č. 34/6/19: RM schválila udělení výjimky z místní úpravy provozu pro vjezd na 

ulici Kosmákova žadateli …, Svárov č.p. …, Velké Bílovice. Výjimka se uděluje pouze jedna, 

jako přenosná mezi více vozidel žadatele. Povolení vjezdu nenahrazuje případnou povinnost 

úhrady parkovného. 

 

Usnesení RM č. 35/6/19: RM schválila 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 na stavbu "Hustopeče, Javorová, rozšíření NN, …", která bude 

realizována na pozemcích města parc.č. 2262/44, 2565, 2587, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 36/6/19: RM schválila zadání zpracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby rekonstrukce povrchu hřiště při ZŠ Komenského dodavateli Ing. Milan 

Strachoň, Krásného 150/73, 636 00 Brno-Židenice, IČ 76647951 za cenu 18.200 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 37/6/19: RM schválila podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli "Podpora obnovy 

sportovní infrastruktury na projekt rekonstrukce povrchu hřiště při ZŠ Komenského. Dotace do 

výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  
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Usnesení RM č. 38/6/19: RM schválila uzavření smlouvy o zemědělském pachtu se 

společností ZEMOS a.s., se sídlem Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČO 63470381 na 

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, katastrální území Hustopeče u 

Brna, obec Hustopeče. Pachtovní smlouva je uzavřena za účelem hospodaření na daném 

pozemku a je v ní zohledněna možnost případné budoucí realizace projektů nebo záměrů města 

Hustopeče. Pachtovní smlouva je uzavřena na dobu pěti let s jednoletou opcí, za celkovou 

částku 5.800 Kč/ha*rok. Text smlouvy je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 39/6/19: RM schválila záměr propachtování pozemků města Hustopeče v 

lokalitě Králíček parc. č. 5527/14 o výměře 4 363 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. č. 

5537/28 o výměře 4 469 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. č. 5537/29 o výměře 13 358 

m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. č. 5537/30 o výměře 4 510 m2 vedeného jako ostatní 

plocha, parc. č. 5537/33 o výměře 1 042 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. č. 5537/71 o 

výměře 3 363 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. č. 5537/76 o výměře 1 895 m2 vedeného 

jako ostatní plocha, parc. č. 5537/80 o výměře 23 221 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. 

č. 5527/9 o výměře 6 459 m2 vedeného jako ostatní plocha, parc. č. 5577/99 o výměře 1 752 

m2 vedeného jako ostatní plocha; a propachtování městských pozemků či jejich částí v lokalitě 

Holiny parc. č. 4888/23 o výměře 3 302 m2 vedeného jako orná půda, parc. č. 4890/12 o výměře 

15 420 m2 vedeného jako orná půda, parc. č. 4922/3 o výměře 6 672 m2 vedeného jako ostatní 

plocha, parc. č. 4922/10 o výměře 52 57 6 m2 vedeného jako ostatní plocha. Všechny výše 

uvedené pozemky jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

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

Hustopeče. Záměr pachtu je vyhlášen za účelem hospodaření na daných pozemcích. V 

pachtovní smlouvě může být u některých pozemků zohledněn zejména způsob jejich využití, 

možnost případné budoucí realizace projektů nebo záměrů města Hustopeče, příp. možnost 

průchodu a průjezdu skrze pozemky. Písemné nabídky doručujte včetně uvedení navrhované 

výše pachtovného za m2, minimálně však 5.000 Kč/ha*rok u orné půdy, 2.000 Kč/ha*rok u 

ostatního využití (např. louky a travní porosty) bez DPH. Text vyhlášení záměru je součástí 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 40/6/19: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Hotel Formanka Hustopeče – rekonstrukce veřejného sociálního zařízení“ uchazeče 

STAVIKA s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČ 49432991.  

 

Usnesení RM č. 41/6/19: RM schválila smlouvu o dílo na „Hotel Formanka Hustopeče – 

rekonstrukce veřejného sociálního zařízení“ s vítězným uchazečem STAVIKA s.r.o. se sídlem 

J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČ 49432991za částku 1.235.425 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 42/6/19: RM bere na vědomí zápis z Komise pro cestovní ruch a městský 

marketing. Včetně splnění úkolu ze ZM č.6/II/18 k revizi OZV o místních poplatcích.  

 

Usnesení RM č. 43/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení úpravu OZV o místních 

poplatcích ve zvýšení poplatku za ubytování na částku 10 Kč/lůžko a noc.  

 

Usnesení RM č. 44/6/19: RM projednala návrh z Komise pro cestovní ruch a městský 

marketing na umístění webové kamery v mandloňových sadech. Její umístění bylo již 

v minulosti zvažováno, ale je problém nejenom s jejím zabezpečením, ale zejména s napájením 

a přenosem obrazu z kamery do veřejné sítě.  
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Usnesení RM č. 45/6/19: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise ze dne 

9.1.2019.  

 

Usnesení RM č. 46/6/19: RM schválila rozpočet Školské a kulturní komise na činnost v roce 

2019. Na činnost komise je schváleno 40.000 Kč. Bude využito na: Setkání učitelů s vedením 

města pořádané ke Dni učitelů, Ocenění žáků hustopečských škol, Táborák na konci školního 

roku, Adventní dílničky.  

 

Usnesení RM č. 47/6/19: RM schválila Statut Školské a kulturní komise pro následující 

období. Text statutu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 48/6/19: RM bere na vědomí zápis z Komise pro životní prostředí a 

zemědělství ze dne 28.11.2018 a 17.12.2018.  

 

Usnesení RM č. 49/6/19: RM bere na vědomí splnění úkolu RM č. 28//2/18 k posouzení, 

projednání a stanovení podmínek k úpravě pachtovních smluv na pozemky města stávajících 

pachtýřů. Závěry komise budou využity při přípravě nových pachtovních smluv na pozemky 

města.  

 

Usnesení RM č. 50/6/19: RM bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne 15.1.2019  

 

Usnesení RM č. 51/6/19: RM bere na vědomí výsledek ankety Sportovec roku 2018  

 

Usnesení RM č. 52/6/19: RM bere na vědomí zápis z Komise pro seniory a handicapované 

občany ze dne 17. 1. 2019.  

 

Usnesení RM č. 53/6/19: RM schválila rozpočet Komise pro seniory a handicapované občany 

na činnost v roce 2019. Na činnost komise je schváleno 25.000 Kč. Bude využito na Setkání se 

seniory a Vánoční večírek pro seniory na penzionu.  

 

Usnesení RM č. 54/6/19: RM schválila na základě veřejné zakázky firmu SAPEKOR, s.r.o., 

Lipová 1128, 737 01 Český Těšín, IČ 01874241, jako dodavatele dopadových ploch z 

pryžových desek pro dětská hřiště U Větrolamu a „Lipovka“ s nabídkovou cenou 307.041 Kč 

vč. DPH.  

 

Usnesení RM č. 55/6/19: RM schválila pořadí dodavatelů dopadových ploch z pryžových 

desek pro dětská hřiště U Větrolamu a „Lipovka“:  

2) MLF Group s.r.o. Český Těšín - 363.933 Kč vč. DPH  

3) 3D Program, s.r.o. Otrokovice - 369.725 Kč vč. DPH  

4) Vladimír Matěja - GRANA, s.r.o. - 438.812 Kč vč. DPH  

 

Usnesení RM č. 56/6/19: RM schválila Smlouvu o dodávce dopadových ploch z pryžových 

desek pro dětská hřiště U Větrolamu a „Lipovka“ s firmou SAPEKOR, s.r.o., Lipová 1128, 737 

01 Český Těšín, IČ 01874241, za nabídkovou cenu 307.041 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení RM č. 57/6/19: RM schválila na základě veřejné zakázky firmu Synpro, s.r.o., 

Hlavní 406, 696 17 Dolní Bojanovice, IČ 29228298, jako dodavatele víceúčelového vozidla a 

přívěsové pracovní plošiny s nabídkovou cenou 2.071.520 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení RM č. 58/6/19: RM schválila pořadí dalších nabídek na dodávku víceúčelového 

vozidla a přívěsové pracovní plošiny pro Městské služby Hustopeče:  
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2) Traktorsevis-ML, s.r.o.,Silůvky 87, 664 46 Silůvky, IČ ..., s cenou 2.366.760 Kč vč DPH  

3) Unikont Group, s.r.o., n2.května 685, 763 6 1 Napajedla, IČ ..., s cenou 2.496.230 Kč vč. 

DPH  

4) SSKT, Palackého nám. 46, 665 01 Rosice, IČ 0564736, s cenou 2.817.485 Kč vč. DPH  

Nabídky jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 59/6/19: RM schválila Smlouvu o dodávce víceúčelového vozidla a přívěsové 

pracovní plošiny pro Městské služby Hustopeče s firmou Synpro, s.r.o., Hlavní 406, 696 17 

Dolní Bojanovice, IČ 29228298. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 60/6/19: RM schválila uzavření Smlouvy o finančním leasingu na zajištění 

financování víceúčelového vozidla a přívěsové pracovní plošiny pro Městské služby Hustopeče 

s UniCredit Leasing CZ, a.s. Text nabídek je přílohou zápisu.  

RM pověřuje starostku podpisem smluv.  

 

Usnesení (úkol) RM č. 61/6/19: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru vyzvat manžele … 

k vyjasnění dalšího osudu transparentního účtu, případně ukončení.  

 

Usnesení (úkol) RM č. 62/6/19: RM ukládá udělat kamerové zkoušky druhé části kanalizace 

v areálu venkovních koupališť v areálu SPOZAMu. 

 

Usnesení RM č. 63/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení veřejnoprávní smlouvy o udělení 

dotace nebo daru z rozpočtu města Hustopeče na rok 2019 v navržených částkách pro jednotlivé 

žadatele a jimi žádaný účel. Rozpis je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 64/6/19: RM schválila vyvěšení Tibetské vlajky v rámci kampaně "Vlajka 

pro Tibet" dne 10.03.2019 na budovu Radnice  

 

Usnesení RM č. 65/6/19: RM schválila hodnocení Systému náležité péče za období od 

01.01.2018 do 31.12.2018 a posoudila riziko uvedení nezákonně vytěženého dřeva poprvé na 

vnitřní trh jako zanedbatelné.  

 

Usnesení RM č. 66/6/19: RM schválila statut vinařské akce O Hustopečskou pečeť pro rok 

2019. 

 

Usnesení RM č. 67/6/19: RM schválila zrušení vyhlášené veřejné zakázky „Vybavení ZŠ 

Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky“ v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona. 

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

 

Usnesení RM č. 68/6/19: RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky“ zadávané v otevřeném řízení 

podle § 56 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 RM č. 69/6/19: 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_0 62/0004270  

Členové: …, …, … 

Náhradníci: …, …, …  
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Usnesení RM č. 70/6/19: RM schválila v roce 2019 realizaci administrace programu Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a ukládá Odboru 

územního plánování MěÚ Hustopeče zajištění potřebné součinnosti s Ministerstvem kultury 

ČR.  

 

Usnesení RM č. 71/6/19: RM schválila v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 20/1987 

Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, komisi státní památkové péče ve 

složení: předseda … ; tajemník … ; členové …, … 

 

Usnesení RM č. 72/6/19: RM schválila vyřazení majetku města dle seznamu v příloze.  

 

Usnesení RM č. 73/6/19: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 ke zřizovací listině 

organizační složky Penzion a pečovatelská služba Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 74/6/19: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 75/6/19: RM schvaluje udělení osobního ohodnocení pro ředitelku MŠ Na 

Sídlišti. Výše příplatku a odůvodnění je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 76/6/19: RM schvaluje za zřizovatele do školské rady ZŠ Komenského …, 

…, … 

 

Usnesení (úkol) RM č. 77/6/19: RM ukládá MPO zadat vyprojektování parkovacích míst 

v areálu penzionu pro potřeby penzionu. 

 

Usnesení (úkol) RM č. 78/6/19: RM ukládá Sociálnímu odboru ve spolupráci s Městskou 

policií zabývat se problematikou bezdomovců ve městě. Zaměřit se na možnost odstranění 

negativních vlivů.  

 

 

 

 

 

V Hustopečích dne 22.01.2019 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


