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Město Hustopeče, Rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 11. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 02.04.2019 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 
 

Usnesení RM č. 1/11/19: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 9 ke zřizovací listině 

organizační složky Správa a údržba města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 3/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 6 ke zřizovací listině 

organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 4/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení Přehled změn v majetku 

předaného k hospodaření v roce 2018 a stav majetku předaného k hospodaření k 31. 12. 2018 

příspěvkových organizací města:  

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace  

 

Usnesení RM č. 5/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení podaní žádosti na směnu 

pozemku města Hustopeče parcelní číslo KN 4524 v k.ú. Kurdějov za pozemek České 

republiky, Lesy České republiky, s.p. parcelní číslo KN 3169 a pozemku či části pozemku 3163 

v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 6/11/19: RM schválila objednávku oddělení pozemku parcelní číslo KN 3163 

v k.ú. Hustopeče u Brna geometrickým plánem.  

 

Usnesení RM č. 7/11/19: RM schválila výzvu k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 

projektovou dokumentaci „Realizace prvků ÚSES III. v k.ú. Hustopeče“  

 

Usnesení RM č. 8/11/19: RM schválila oslovení těchto projekčních kanceláří, za účelem 

podání nabídky na zpracování PD – realizace Územního systému ekologické stability, dle 

požadavků Operačního programu Životní prostředí:  

1) Ing. Ondřej Remeš, IČ: 753 51 153, Nové domky 131, 747 56 Dolní Životice 

2) Ing. David Mikolášek, IČ: 621 724 33, Sadová 336, 664 43 Želešice  

3) Ing. Darek Lacina, IČ , Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno  

4) Atelier Fontes s r.o., IČ 634 86 466, Křídlovická 314/19, 603 00 Brno-střed  

5) AGERIS s.r.o., IČ 25576992, Jeřábkova 5, 602 00 Brno  

6) ANIGOZANTHOS Ing. Boleslav Jelínek, IČ 66547075, Pavlíkova 220/5 664 44 Ořechov  

7) Atregia s.r.o., IČ: 02017342, Milady Horákové 50, 602 00 Brno 

 

Usnesení RM č. 9/11/19: RM schválila Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 
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Usnesení RM č. 10/11/19: RM schválila uzavření smlouvy o souhlasu se stavbou s obchodní 

společností: Cosmonde, a.s., Dusíkova 795/7, 638 00 Brno, IČ: 45272859, pro realizaci veřejně 

prospěšné stavby kruhového objezdu   

 

Usnesení RM č. 11/11/19: RM schválila uzavření smlouvy o souhlasu se stavbou s obcí 

Starovice, Starovice 180, 693 01 Starovice, IČ:00283584, pro realizaci veřejně prospěšné 

stavby kruhového objezdu    

 

Usnesení RM č. 12/11/19: RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o souhlasu se stavbou 

na pozemcích vlastníka s Westfalia Metal s.r.o.,Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče, IČ: 

26239680, pro realizaci veřejně prospěšné stavby kruhového objezdu    

 

Usnesení RM č. 13/11/19: RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o souhlasu se stavbou 

na pozemcích vlastníka se …, Svat.Čecha …, 693 01 Hustopeče, pro realizaci veřejně 

prospěšné stavby kruhového objezdu    

 

Usnesení RM č. 14/11/19: RM schválila uzavření dodatku ke smlouvě o právu provést stavbu 

s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, pro realizaci 

veřejně prospěšné stavby kruhového objezdu    

 

Usnesení RM č. 15/11/19: RM schválila uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností ze 

stavebního povolení s UNIPORT IVNESTMENT I s.r.o., Novomoravanská 321/41, 619 00 

Brno, IČ: 04496418 pro realizaci veřejně prospěšné stavby kruhového objezdu  

 

Usnesení RM č. 16/11/19: RM schválila souhlas s umístěním sídla spolku Alfons - výtvarná 

skupina Hustopeče, o.s., IČ: 22688897 na adrese Dukelské nám. 23.  

 

Usnesení RM č. 17/11/19: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu na dobu neurčitou na 

pronájem kuchyně v restauraci Společenského domu s paní Petrou Pokornou, Starovice 358, 

693 01 Starovice, IČ: 03832848 a s paní Vendulou Svobodovou, Palackého 402/20, 693 01 

Hustopeče, IČ: 07956762.  

 

Usnesení RM č. 18/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí směnné se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 

00 Praha 1, IČ: 70994234.  

 

Usnesení RM č. 19/11/19: RM schválila Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních 

obchodů – dodávky elektřiny a zemního plynu s FIN-servis, a.s., se sídlem: Dr. Vrbenského 

2040, 272 01 Kladno, IČO 26439573  

 

Usnesení RM č. 20/11/19: RM schválila vzor smlouvy o centralizovaném zadávání mezi 

městem Hustopeče a jejími příspěvkovými organizacemi.  

 

Usnesení RM č. 21/11/19: RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

akci "Vybrané skladebné části ÚSES I.", se společností STROMMY COMPANY s r.o., IČ 

01919652, se sídlem Andělská Hora 143, PSČ 793 31. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 22/11/19: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

akce "Vybrané skladebné části ÚSES II." se společností Zahradnické úpravy s r.o., IČ 

27707113, se sídlem Jílkova 124, Brno, PSČ 615 32. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.  
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Usnesení RM č. 23/11/19: RM schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 

na zpracování projektové dokumentace na akci „Hustopeče – ulice Dvořákova“ s Viadesigne 

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

 

Usnesení RM č. 24/11/19: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 

na zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelové hřiště – část in – line dráha“ s 

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

 

Usnesení RM č. 25/11/19: RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 

na zpracování projektové dokumentace na akci „Hustopeče – chodníky a komunikace ulice 

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

 

Usnesení RM č. 26/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení povolení vstupu do chodníku na 

ulici Brněnská v Hustopečích před domem č.388/13 za účelem vybudování přípojky dotčeného 

domu na kanalizaci za podmínky uvedení chodníku do původního stavu, a uložení kauce ve 

výši 10.000 Kč a omezení provozu na chodníku max. po dobu 7 dnů.  

 

Usnesení RM č. 27/11/19: RM revokovala usnesení RM č. 33/69/17. 

 

Usnesení RM č. 28/11/19: RM neschválila udělení výjimky povolení vjezdu a případné 

parkování autobusů pro hotel Rustikal na ulici Jiráskova. RM se bude žádostí zabývat po 

splnění těchto podmínek: 

- bude vypracováno stanovení příjezdové trasy k odstavné ploše, a to od hotelu Centro, podél 

pohřební služby na ul. Jiráskové a dále přímo na odstavnou plochu,  

- do podmínek příjezdové trasy bude zapracován zákaz odstavování autobusů (zákaz zastavení 

a stání na komunikaci ulice Jiráskova),  

- odstavnou plochu provozovatel označí dopravním značením s vyznačením, pro koho je plocha 

určena (vyhrazené parkoviště),  

- odstavnou plochu (stavebně a dopravně) provozovatel napojí na přilehlou komunikaci, včetně 

zpracování projektové dokumentace,  

- majitel pozemku nebo provozovatel požádá silniční správní úřad o vydání správního 

rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci v ulici Jiráskova Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 29/11/19: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících 

podnikání s paní …, nar. …, bytem Brněnská …, 691 63 Velké Němčice 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 ve 2. nadzemním podlaží, na dobu neurčitou od 01.05.2019, s jednoměsíční 

výpovědní dobou, za účelem poskytování služeb fyzioterapie. Ve smlouvě uděluje RM souhlas 

nájemci uzavřít smlouvu o podnájmu s paní …. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/11/19: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu prostor sloužících 

podnikání s paní Janou Mačkovou, bytem Svat. Čecha 969/16, 693 01 Hustopeče, IČO: 

02034719 a paní Lenkou Fröhlichovou, Uherčice 226, 691 62 Uherčice, IČO: 70480508 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 



4 

Hustopeče, a to místností v 1. podzemním podlaží, na dobu neurčitou od 01.05.2019, s 

jednoměsíční výpovědní dobou, za účelem poskytování kadeřnických služeb. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/11/19: RM bere na vědomí výpověď nájmu založeného smlouvou o nájmu 

pozemků ze dne 03.05.2007 na nájem části městského pozemku parc. č. 3440/4 o výměře 20 

m2, zapsaný v k. ú. Hustopeče u Brna na LV 10001. Nájemní vztah skončí dne 01.10.2020.  

 

Usnesení RM č. 32/11/19: RM schválila záměr propachtování pozemků města Hustopeče 

parc. č. 3957 o výměře 777 m2, parc. č. 3956/1 o výměře 76 m2 a parc. č. 3956/2 o výměře 10 

m2. 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 1 Kč/m2/rok. Text vyhlášení záměru je 

součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 33/11/19: RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (lidské tělo)“ 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. 34/11/19: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro posouzení a 

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

pomůcky (lidské tělo)“ 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 RM č. 35/11/19: RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (botanika, orgány)“ 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. 36/11/19: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro posouzení a 

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

pomůcky (botanika, lidské orgány)“ 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 RM č. 37/11/19: RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (zoologie)“ 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  
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Usnesení RM č. 38/11/19: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro posouzení a 

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

pomůcky (zoologie)“ 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 RM č. 39/11/19: RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (knihy)“ 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. 40/11/19: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro posouzení a 

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

pomůcky (knihy)“ 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 RM č. 41/11/19: RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (dílenské vybavení)“ 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. 42/11/19: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro posouzení a 

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

pomůcky (dílenské vybavení)“ 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 RM č. 43/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení udělení souhlasu s podáním 

žádosti o dotaci na akci „Regenerace objektu Střelnice, Hustopeče,“ program Podpora 

regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.  

 

Usnesení RM č. 44/11/19: RM schválila dohodu o skončení nájmu s panem Pavlem Eliášem, 

bytem Zádvorník 408, 691 63 Velké Němčice, IČO: 69739285 na užívání pozemku parc. č. 

2568 o výměře 326 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

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

Hustopeče. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 45/11/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora Agrimachines 

SE, Kubánské nám. 1391/11, Praha na stavbu "Agrimachines, stavební úpravy pro změnu 

užívání budovy" v objektu bývalé Nerie, Bratislavská ul.  

 

Usnesení RM č. 46/11/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora E.ON Distribuce 

a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 28085400 k územnímu řízení na stavbu 

"Hustopeče, Střední, rozšíření NN, Moltaš, č.stavby 1030049546", která bude realizována na 
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pozemku města parc.č. 2167, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu.  

 

Usnesení RM č. 47/11/19: RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČO: 

28085400 na stavbu "Hustopeče, Střední, rozšíření NN, Moltaš, č.stavby 1030049546", která 

bude realizována na pozemku města parc.č. 2167, k.ú. Hustopeče u Brna, za jednorázovou 

úplatu 5.000,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 48/11/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, U Vodojemu 

…, Hustopeče na stavbu " Novostavba RD Tábory" na pozemku parc.č. 1766, k.ú. Hustopeče 

u Brna a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení RM č. 49/11/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora Hustopečská 

mandlárna s.r.o.. Nerudova 299/24, Hustopeče, IČ: 29372143 na stavbu " Ohlášení stavebních 

úprav za účelem změny užívání stavby, areál Neria" a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu.  

 

Usnesení RM č. 50/11/19: RM neschválila projektovou dokumentaci investora …, …, Valtice 

na stavbu "Penzion Pod radnicí – změna užívání stavby" na Dukelském náměstí. 

 
Usnesení (úkol) RM č. 51/11/19: RM ukládá vedení města a stavební komisi vejít v jednání 

s investorem stavby „Penzion pod radnicí-změna v užívání stavby“ na Dukelském náměstí, a to 

ve věci zajištění parkovacích míst. 

 

Usnesení RM č. 52/11/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora AGROTEC a.s., 

Brněnská 74/12, Hustopeče na stavbu "AGROTEC - 2x TS 630kVA Hustopeče", realizované 

na soukromém pozemku investora a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení RM č. 53/11/19: RM schválila žádost paní …, Pittnerova …, Hustopeče na 

umístěním stavby plotu na svém pozemku parc.č. 1559, který sousedí s městským pozemkem 

1557/1 podle předloženého nákresu.  

 

Usnesení RM č. 54/11/19: RM schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene na přeložku dvou NTL plynovodních přípojek do jedné pro stavbu Rezidence 

Kollárova s domem správce v nádvoří, číslo stavby: 8800092111 s obchodní společností 

GasNet, s.r.o. zastoupenou obchodní společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 

Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311.  

 

Usnesení RM č. 55/11/19: RM schválila projektovou dokumentaci a souhlas se stavbou 

žadatelů …, Holečkova …, Praha na stavbu RD na ulici Alejní.  

 

Usnesení RM č. 56/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření města 

Hustopeče č.2/2019.  

Po navržených změnách činí  

příjmy rozpočtu 291 410 tis. Kč,  

výdaje rozpočtu 357 166 tis. Kč,  

financování 66 756 tis. Kč.  
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Usnesení RM č. 57/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města Hustopeče 

za rok 2018.  

 

Usnesení RM č. 58/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku města Hustopeče 

za rok 2018.  

 

Usnesení RM č. 59/11/19: RM schválila účetní závěrky a hospodářské výsledky všech 

organizací, zřízených městem Hustopeče.  

Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací bude použit k úhradě 

ztrát z minulých let, zbývající část k tvorbě rezervního fondu.  

 

Usnesení RM č. 60/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení protokoly o provedení 

veřejnoprávních kontrol příspěvkových organizací města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 61/11/19: RM schválila objednávku na vybudování zabezpečení a rozvodů 

internetu v objektu Dobrovského 2, firmou Radek Mahovský Uherčice 376, IČ 69683816, za 

cenu 329.810 Kč.  

 

Usnesení RM č. 62/11/19: RM bere na vědomí informaci o možnostech polepu oken objektu 

Stará pošta protisluneční folií.   

 

Usnesení RM č. 63/11/19: RM bere na vědomí žádost Hustopečské výtvarné skupiny Alfons 

o finanční příspěvek na ubytování pro Polskou výtvarnici Edit Kula. RM požaduje doplnit 

žádost o výši požadovaného příspěvku a o podpis oprávněné osoby na žádosti.  

 

Usnesení RM č. 64/11/19: RM doporučuje ZM ke schválení souhlasu dle ustanovení § 84 

odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením pracovněprávního vztahu 

(dohody o provedení práce) mezi Městem Hustopeče a zastupitelem Ing. … na výkon práce 

promítače v kině.  

 

Usnesení RM č. 65/11/19: RM bere na vědomí informaci o ukončení projektu "Strategické 

řízení MěÚ Hustopeče, reg.č.: CZ.03.4.74/0.0./0.0./16_033/0002850, včetně seznámení s 

výstupy Strategie rozvoje Městského úřadu a IT strategie Městského úřadu.  

 

Usnesení RM č. 66/11/19: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Územní 

studie – Hustopeče S6 s dodavatelem ATELIER TECL s.r.o., Strž 554/1, 639 00 Brno Štýřice, 

IČ: 28320816, kterou se upravuje termín realizace a předání díla na "nejdéle do 90 kalendářních 

dnů od data předání písemného pokynu objednatele zhotoviteli k dopracování 2. etapy díla"  

 

Usnesení (úkol) RM č. 67/11/19: RM ukládá SPOZAMu projednání návrhu vzorové smlouvy 

na krátkodobý pronájem sportovní haly na Majetkoprávnímu odboru  

 

Usnesení RM č. 68/11/19: RM bere na vědomí odstavení kogenerační jednotky na SPOZAMu 

z důvodu nerentabilnosti opravy.  

 

Usnesení RM č. 69/11/19: RM schválila podání žádosti na omezení provozu motorových 

vozidel v ulici Ha Hradbách dne 26. 4. 2019 od 12:00 hod. do 18:00 hod. v prostorách před 

nemovitostí (stodolou) na Turhandlích 90. 

 

Usnesení RM č. 70/11/19: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 71/11/19: RM bere na vědomí metodiku pro sociální program města na 

podporu zejména nadaných dětí ze sociálně slabých rodin.  

 

Usnesení RM č. 72/11/19: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 19. 3. 2019.  

 

Usnesení RM č. 73/11/19: RM bere na vědomí zápis z Komise pro územní rozvoj ze dne 26. 

3. 2019. 

 

Usnesení RM č. 74/11/19: RM revokuje usnesení RM č. 21/10/19: RM schvaluje žádost …, 

Svat. Čecha …, Hustopeče na rozšíření a prodloužení zpevněné plochy před domem. RM 

požaduje předložení alespoň situačního výkresu plánovaného zpevnění veřejné plochy včetně 

napojení na přilehlou silnici. 

 

Usnesení RM č. 75/11/19: RM revokuje usnesení RM č. 51/10/19: RM schválila osazení 

svislého dopravního značení „IP13b Parkoviště s parkovacím kotoučem a dodatkové E13 

s textem „stání max 1 hodina, omezení platí od 07 – 17 hodin“ umístění DZ na ulici 

Bratislavská, před prodejnou jízdních kol. Osazení dopravního značení, po jeho stanovení 

silničním správním úřadem, provedou Městské služby Hustopeče. Financování bude provedeno 

rozpočtem Města Hustopeče, položka komunikace.  

 

Usnesení RM č. 76/11/19: RM schválila osazení svislého dopravního značení „IP13b 

Parkoviště s parkovacím kotoučem a dodatkové E13 s textem „stání max. 30 minut, omezení 

platí od 07 – 17 hodin“ umístění DZ na ulici Bratislavská, od prodejny jízdních kol po přechod 

u Frauenthalu. Osazení dopravního značení, po jeho stanovení silničním správním úřadem, 

provedou Městské služby Hustopeče. Financování bude provedeno rozpočtem Města 

Hustopeče, položka komunikace.  

 

Usnesení RM č. 77/11/19: RM schválila ceník pro krátkodobý pronájem nebytového prostoru 

– místnosti č. 104 v areálu Penzionu – domově pro seniory, Žižkova 906/1, Hustopeče. 

Pronájem do 4 hodin   500 Kč 

Pronájem 4 – 12 hodin  1.000 Kč 

Za každých dalších 12 hodin 1.000 Kč 

Tento ceník se netýká uzavřených Smluv o nájmu nebytových prostor. 

 

 

V Hustopečích dne 2. 4. 2019 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 

 


