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Město Hustopeče, Rada města Hustopeče 

 

Usnesení ze 14. schůze Rady města Hustopeče  

konané dne 11.05.2019  
 

 

Usnesení RM č. 1/14/19: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/14/19: RM schválila pořádání veřejné sbírky na úhradu léčebných nákladů, 

na rehabilitační pobyty, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek pro .... Sbírka bude 

zahájena po dni následujícím po doručení osvědčení JMKÚ o konání sbírky, s trváním na dobu 

neurčitou. Sbírka bude konána formou výběru prostředků do pokladniček a na zvlášť k tomu 

účelu zřízený transparentní účet u České spořitelny a.s.  

 

Usnesení RM č. 3/14/19: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu 

„Podporované byty Žižkova I, Hustopeče“ s firmou STAVIMAL s.r.o. se sídlem Viničné 

Šumice 63, 664 06 Viničné Šumice, IČ26921677.  

 

Usnesení RM č. 4/14/19: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na dodávku: „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.  

 

Usnesení RM č. 5/14/19: RM schválila oslovení těchto dodavatelů pro oslovení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu na dodávku: „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové 

pomůcky (dílenské vybavení):  

1. Didactic Promotion s.r.o., dr. Janského 406, 252 28 Černošice, IČ: 02914964  

2. E S L, a.s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno, IČ: 63473780  

3. Diametral a.s., Václava Špačka 1759, 193 00 Praha 9, IČ: 04434374  

 

Usnesení RM č. 6/14/19: 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 komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 7/14/19: RM schválila revokaci Usnesení RM č. 34/13/19 a schvaluje nové 

usnesení: výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (lidské tělo)“ uchazeče Vybavení škol s.r.o., 

Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ CZ04514394 za cenu 392.016 Kč bez 

DPH.  

 

Usnesení RM č. 8/14/19: RM schválila revokaci Usnesení RM č. 35/13/19 a schvaluje nové 

usnesení: uzavření kupní smlouvy na dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (lidské tělo)“ s vítězným uchazečem Vybavení škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 

746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ CZ04514394 za cenu 392.016 Kč bez DPH.  
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Usnesení RM č. 9/14/19: RM schválila revokaci Usnesení RM č. 36/13/19 a schvaluje nové 

usnesení: výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (botanika, orgány)“ uchazeče Tivali, s.r.o., 

Kronova 303/14, 621 00 Brno, IČ 292120144, DIČ CZ29212014 za cenu 33.723,14 Kč bez 

DPH.  

 

Usnesení RM č. 10/14/19: RM schválila revokaci Usnesení RM č. 37/13/19 a schvaluje nové 

usnesení: umístění uchazeče na dalších místech k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (botanika, orgány)“:  

2. Vybavení škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ CZ04514394 za 

cenu 35.589 Kč bez DPH  

 

Usnesení RM č. 11/14/19: RM schválila revokaci Usnesení č. 38/13/19 a schvaluje nové 

usnesení: uzavření kupní smlouvy na dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (botanika, orgány)“ s vítězným uchazečem Tivali, s.r.o., Kronova 303/14, 

621 00 Brno, IČ 292120144, DIČ CZ29212014 za cenu 33.723,14 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 12/14/19: RM schválila revokaci Usnesení č. 39/13/19 a schvaluje nové 

usnesení: výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky „Vybavení 

ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (zoologie)“ uchazeče Vybavení škol s.r.o., 

Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ CZ04514394 za cenu 64.140 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 13/14/19: RM schválila revokaci Usnesení č. 40/13/19 a schvaluje nové 

usnesení: umístění uchazeče na dalších místech k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky 

„Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (zoologie)“:  

2. MULTIP Moravia s.r.o., Palackého 1135/27, 741 01 Nový Jičín IČ 16627971, DIČ 

CZ16627971 za cenu 68.476,89,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 14/14/19: RM schválila revokaci Usnesení č. 41/13/19 a schvaluje nové 

usnesení: uzavření kupní smlouvy na dodávku „Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – 

výukové pomůcky (zoologie)“ s vítězným uchazečem Vybavení škol s.r.o., Jaselská 2942/31, 

746 01 Opava, IČ 04514394, DIČ CZ04514394 za cenu 64.140 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 15/14/19: RM schválila veřejnou zakázku na dodávku vybavení interiéru 

CVČ Pavučina, jedná se o výrobu vybavení a nábytku kanceláří, nábytku na míru do učeben, 

šaten, skladů a pokojů pro účastníky zájmového vzdělávání aj. Specifikace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/14/19: RM schválila oslovení uchazečů na veřejnou zakázku malého 

rozsahu "Poptávka vybavení CVČ Pavučina":  

•Forsan Ateliér, s.r.o. , Vinařská 970/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 02658755  

•Martin Klimeš – LAMINO Stolařské potřeby, Šafaříkova 1055/21, Hustopeče, IČ: 64456277  

•Michal Lounek – Stolařství, Starovice 1083/1, 693 01 Starovice, IČ: 68609833  

 

Usnesení RM č. 17/14/19: RM schválila složení tříčlenné komise pro hodnocení nabídek 

veřejné zakázky "Poptávka vybavení CVČ Pavučina":  

..., …, … 

 

Usnesení RM č. 18/14/19: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s paní …, bytem …, 693 

01 Hustopeče na pronájem částí pozemků města Hustopeče parc. č. 4129 o výměře 283 m2, 

vedený jako ostatní plocha a parc. č. 4028/1 o výměře 76 m2, vedený jako ostatní plocha, oba 
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zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za účelem dočasného 

zřízení ohrady z důvodu přecházení dobytka, na dobu neurčitou, s jednoměsíční výpovědní 

dobou, za částku 1 Kč/m2/rok. Text smlouvy je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/14/19: RM schválila nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o 

zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ: 70890013 z důvodu 

výstavby metropolitní sítě města na pozemku parc.č. 1160, k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 20/14/19: RM schválila umístění nabíjecí stanice pro elektromobily na ulici 

Husova v ploše stávajících parkovacích míst na pozemku p.č. 24/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, 

při výjezdu z ulic Husova na Dukelské náměstí. 

 

Usnesení (úkol) RM č. 21/14/19: RM ukládá připravit podmínky pro zadání objednávky 

projektové dokumentace na vybudování nabíjecí stanice pro elektromobily na ulici Husova. 

Současně prověřit možnost a podmínky realizace na náklady města.  

 

Usnesení RM č. 22/14/19: RM schválila Návrh 3.RO města Hustopeče v roce 2019:  

příjmy jsou ve výši 295 459 tis. Kč  

výdaje ve výši 363 800 tis. Kč  

financování ve výši 68 361 tis. Kč.  

 

Usnesení RM č. 23/14/19: RM schválila Vyřazení majetku příspěvkových organizací:  

ORJ 215 Základní škola Komenského v hodnotě 198 279,87 Kč  

ORJ 216 Základní škola Nádražní v hodnotě 297 249,89 Kč  

Majetek bude vyřazen likvidací – odvozem na sběrný dvůr města.  

 

Usnesení RM č. 24/14/19: RM schválila prodej plošiny Avia za cenu 72.600 Kč vč. DPH 

nejvyšší nabídce Miroslav Ambrož, 79806 Otaslavice 223, IČ 45481148, DIČ CZ5405093122.  

 

Usnesení RM č. 25/14/19: RM schválila ukončení vlastnictví webové adresy hustopece.eu  

 

Usnesení RM č. 26/14/19: RM projednala návrh na úpravu platového zatřídění pro ředitelky 

mateřských škol. K problematice se RM vrátí po doplnění podkladů pro rozhodnutí.  

 

Usnesení RM č. 27/14/19: RM schválila úpravu pracovního úvazku a změnu pracovní náplně 

na organizační složce Správa a údržba budov. Úpravy jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/14/19: RM doporučuje ZM ke schválení navýšení provozního rozpočtu 

Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2, Hustopeče pro rok 2019 o 610 000 Kč, 

z důvodu dokončení prací v rámci projektu rozšíření ZŠ Komenského.  

 

Usnesení RM č. 29/14/19: RM schválila ukončení dohodou Smlouvy o nájmu uzavřenou 

s Tělovýchovnou jednotou Agrotec Hustopeče z.s., Šafaříkova 1016/22, Hustopeče, IČ 

13690655 dne 1.12.2016 na pozemky p.č. 885/1 a p.č. 885/4 v k. ú Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení RM č. 30/14/19: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  
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Usnesení (úkol) RM č. 31/14/19: RM ukládá seřídit hodiny na věži Radnice. 

 

Usnesení (úkol) RM č. 32/14/19: RM ukládá dohledat historické podklady, které sloužily pro 

uzavření nájemní smlouvy pro užívání parkoviště na ulici Husova hotelem Amande (Centro). 

 

 

Dne 11.05.2019  

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


