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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 41. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 31.05.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

 

Usnesení RM č. 1/41/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

 

Usnesení RM (úkol) č. 2/41/16: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru připravit veřejnou 

zakázku na přivedení vodovodu do zadní části městského hřbitova blíže k urnovému háji.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 3/41/16: RM ukládá předsedovi komise pro územní plánování a rozvoj 

města ve spolupráci s Mgr. …, (MěÚ), paní … a paní … svolat jednání ke zhodnocení projektu 

rozšíření městského hřbitova s případnými připomínkami projektu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 4/41/16: RM schválila pozastavení dalšího projektování úprav ulice 

Dvořákova. Město uhradí poměrnou část provedené práce na projektu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 5/41/16: RM ukládá prověřit možnosti zjednosměrnění ulice 

Dvořákova v úseku mezi ulicemi Lipová a Tábory, s nalezením nejvhodnější varianty 

s ohledem na nájezdy k domům a potřeby parkování obyvatel ulice. 

 

Usnesení RM č. 6/41/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/41/16: RM schválila pořízení sekačky Starjet Executive UJ 102-21 pro 

potřebu Sportovního zařízení města Hustopeče p.o., v ceně 117.900 Kč.  

 

Usnesení RM č. 8/41/16: RM schválila souhlas se záborem části městského pozemku parc. č. 

106/1 v k. ú. Hustopeče u Brna o celkové ploše 46,75 m2 dle přiloženého zákresu v době od 

01.06.2016 do 31.05.2017 za úhradu dle platného ceníku města pro spol. BUILDSTEEL, s. r. 

o., Mírová 1098/4, Hustopeče s podmínkou průchodnosti přes chodník.  

 

Usnesení RM č. 9/41/16: RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace od Jihomoravského kraje 

na akci "Hustopečské skákání 2016" ve výši 400.000 Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 10/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní k pozemkům a jejich částem: p.č. 1248 vedeného jako zastavěná plocha a 

nádvoří včetně budovy, p.č. 1249/73 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/74 vedeného jako 

ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako ostatní plocha, část pozemku p.č. 1249/71 vedeného 

jako ostatní plocha o orientační výměře 45 m2, část pozemku p.č. 1249/72 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 9 m2, část pozemku p.č. 1247 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří o orientační výměře 20 m2, vše zapsané na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče za účelem zřízení vlakového nákladiště.  
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Usnesení RM č. 11/41/16: RM bere na vědomí podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 

parcela číslo KN 9521 v katastrálním území Hustopeče u Brna od Státního pozemkového úřadu, 

IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 12/41/16: RM ukládá jednat se společností Halp Print s.r.o. o 

možnostech a podmínkách snížení pronajímané plochy objektu firmy Halp Print na ul. 

Šafaříkova. Snížení pronajímané plochy bude možno počítat až od okamžiku předání 

pronajatých prostor městu. 

 

Usnesení RM č. 13/41/16: RM schválila rozdělení pozemku p.č.4696 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, zapsaného na LV č.11895 v k.ú. Hustopeče u Brna, na kterém se nachází 

stavba ve vlastnictví nájemce Zemos a.s. IČ: 63470381.  

 

Usnesení RM č. 14/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení veřejnoprávní smlouvy na 

udělení dotace pro FC Hustopeče na rekonstrukci vytápění a ohřev teplé vody ve výši do 

256.000 Kč. S podmínkou současného uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací, kterou 

přejde tento nový majetek do majetku města po ukončení udržitelnosti projektu. 

 

Usnesení RM č. 15/41/16: RM schválila smlouvu se …, Na Hradbách …, Hustopeče o 

výpůjčce části pozemku p.č.387/1 o výměře 48 m2 vedeného jako trvalý travní porost v k.ú. 

Hustopeče u Brna zapsaného na LV č.10001 za účelem zajištění údržby zeleně. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/41/16: RM schválila revokaci usnesení číslo 36/39/16.  

 

Usnesení RM č. 17/41/16: RM projednala žádost občanů o zřízení dešťové vpusti a úpravu 

místní komunikace na ulici Vinařská a pověřuje vedení města projednat úsek (Staněk – Alexa) 

se společností VaK Břeclav a.s. ohledně možné rekonstrukce veřejného vodovodu.  

 

Usnesení RM č. 18/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu 

cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 

27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela číslo 1047/22 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1771 s podílovými spoluvlastníky 

paní …, bytem sídl. Svobody …, 79601 Prostějov, panem …, Albertova …, Nová Ulice, 77900 

Olomouc; panem …, bytem Brněnská …, 69301 Hustopeče; paní …, Boloňská …, Horní 

Měcholupy, 10900 Praha 10. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu 

cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 

27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela číslo 1047/23 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 12659 se společností UNIPORT 

CZ s.r.o., IČ: 29247632, se sídlem Malostranská 16/29, Brno PSČ 62500. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 20/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu 

cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 

27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela číslo 1047/21, 

8351/13, 8351/14 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 11061 se 

společností Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem Kostelní nám. 

157/9, Mikulov PSČ 69201. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 21/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu 

cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 

27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela číslo 991/2 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1957 s podílovými spoluvlastníky 

paní …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a panem …, nar. …, bytem Mírová …, 

69301 Hustopeče a oprávněným z věcného břemene paní …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 

Hustopeče a panem …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 22/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu 

cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 

27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela číslo /1047/18/, 

8351/19 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 3172 s podílovými 

spoluvlastníky paní …, bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče; paní …, Bořetická …, Brno - 

Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 Brno - Líšeň panem .Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu 

cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 

27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela číslo 8351/20 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 187 s paní … bytem Herbenova 

…, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 24/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o právu provést stavbu 

cyklostezky dle projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 

27696880; Na Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela číslo 1047/2 a 

1047/20 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 60000 s Českou 

republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových IČ: 69797111, se sídlem 

Rašínovou nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 25/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu kupní na odkoupení 

pozemku do majetku města Hustopeče parcela číslo 1047/22 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna zapsaném na LV číslo 1771 od podílových spoluvlastníků paní …, bytem sídl. Svobody 

…, 79601 Prostějov, pana …, Albertova …, Nová Ulice, 77900 Olomouc; pana …, bytem 

Brněnská …, 69301 Hustopeče a od paní …, Boloňská …, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 26/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu kupní/budoucí kupní/ 

na odkoupení pozemku do majetku města Hustopeče parcela číslo 1047/23 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 12659 od společnosti UNIPORT CZ s.r.o., IČ: 

29247632, se sídlem Malostranská 16/29, Brno PSČ 62500. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 27/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu budoucí kupní na 

odkoupení pozemků do majetku města Hustopeče na parcelách číslo 1047/21, 8351/13, 8351/14 

či jejich částí vše v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 11061 se 

společností Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem Kostelní nám. 

157/9, Mikulov PSČ 69201. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu budoucí kupní na 

odkoupení části pozemku do majetku města Hustopeče parcela číslo 991/2 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1957 s podílovými spoluvlastníky paní …, nar. …, 
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bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a panem …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče 

a oprávněným z věcného břemene paní …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a panem 

…, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 29/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu kupní na odkoupení 

pozemku do majetku města Hustopeče parcela číslo 8351/20 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna zapsaném na LV číslo 187 s paní … bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu kupní na odkoupení 

pozemku městem Hustopeče parcela číslo /1047/18/, 8351/19 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna zapsaném na LV číslo 3172 s podílovými spoluvlastníky paní …, bytem Herbenova …, 

69301 Hustopeče; paní …, Bořetická …, Brno - Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 

Brno - Líšeň panem .Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/41/16: RM schválila znění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zhotovení PD - Prvky ÚSES Nad Úvozem, Křížový kopec, Terasy, Kabely a Kouty,“ včetně 

vzoru smlouvy o dílo.  

 

Usnesení RM č. 32/41/16: RM schválila oslovení uchazečů k podání nabídky na zpracování 

projektové dokumentace, která je předmětem veřejné zakázky "Zpracování PD - Prvky ÚSES 

Nad Úvozem, Křížový kopec, Terasy, Kabely a Kouty":  

Ing. Jana Janíková, IČ: 46344535, se sídlem: Ponávka 185/2, 602 00 Brno-Zábrdovice;  

Ing. David Mikolášek, IČ: 621 724 33, se sídlem: Sadová 336, 664 43 Želešice;  

Ing. Darek Lacina, IČ 70450641, se sídlem: Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno - Líšeň;  

Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D., IČ: 665 47 075, se sídlem Pavlíkova 220/5, 664 44 Ořechov.  

 

Usnesení RM č. 33/41/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a pro hodnocení 

nabídek, podaných v rámci veřejné zakázky "Zhotovení PD - Prvky ÚSES Nad Úvozem, 

Křížový kopec, Terasy, Kabely a Kouty.  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 34/41/16: RM schválila zahájení jednání se společností ZEMOS a.s., IČ 

63470381, se sídlem Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, za účelem nabytí pozemku 

parc.č. KN 4792/10 v k.ú. Hustopeče u Brna do majetku města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 35/41/16: RM schválila zahájit jednání ohledně ukončení nájmu/pachtu se 

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

pozemcích dotčených plánovanou realizací prvků ÚSES. Soupis dotčených pozemků je 

přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/41/16: RM schválila odmítnutí námitek uchazeče TECHTEX s.r.o. se 

sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ 25927329 proti oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky ze dne 18.05.2016 na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž přetlakové 

sportovní haly“.  

 

Usnesení RM č. 37/41/16: RM schválila smlouvu o dílo s firmou Stavby VANTO, s.r.o. se 

sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 28269314 na akci „Úprava uliční fasády ZŠ Nádražní“ 

za částku 1,286.185,31 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 38/41/16: RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor ve II. 

nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti polikliniky Hybešova 1417/5 v Hustopečích 

o celkové výměře 56,8 m2: ordinace o rozměrech 22,8 m2, přípravny 19,4 m2 a šatny včetně 

sociálního zařízení o výměře 14,6 m2  

 

Usnesení RM č. 39/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu s Fabig s.r.o., 

Dlouhá 1205/10, Hustopeče, IČ: 29291381 na prodej pozemků p.č.2879/62 vedeného jako 

vinice, p.č.4657/4 vedeného jako orná půda a p.č.4657/14 vedeného jako orná půda, vše 

zapsané pro k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 za cenu 857.300,-Kč.  

 

Usnesení RM č. 40/41/16: RM schválila pachtovní smlouvu s …, nar…, Tyršova …, 

Hustopeče na užívání pozemku p.č.5593/83 vedeného jako zahrada, zapsaného na LV č.10001 

v k.ú. Hustopeče u Brna za roční pachtovné 448,-Kč.  

 

Usnesení RM č. 41/41/16: RM schválila licenční smlouvu s Ing. arch. Helenou Strakovou se 

sídlem 60200 Brno - Staré Brno, Bezručova 69/6. IČ 70446041 na poskytnutí výhradní licence 

na studii „Rekonstrukce CVČ Pavučina“ za částku 10.000 Kč. 

 

Usnesení RM č. 42/41/16: RM schválila vydání povolení k provozování loterie nebo jiné 

podobné hry v provozovně na Dukelském nám. 1326/20 v Hustopečích  

 

Usnesení RM č. 43/41/16: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace od 

Jihomoravského kraje, určenou na realizaci projektu "TIC Hustopeče 2016". Dotace je 

poskytována z dotačního programu "Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních 

center v Jihomoravském kraji v roce 2016". Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 44/41/16: RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Městem Hustopeče na 

realizaci projektu Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin. Text Smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 45/41/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení 

výkonu přenesené působnosti na úseku speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací, s obcí Kašnice, IČ 00600181, se sídlem Kašnice č.p. 38, 691 72 Klobouky u Brna. 

Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 46/41/16: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu kanceláře v 

prostorách Radnice, Dukelské náměstí 2/2 Hustopeče o výměře 12 m2, za smluvní nájemné ve 

výši min. 1.000 Kč/m2 za rok + příslušenství. Za účelem zajištění realizace projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce".  

 

Usnesení RM č. 47/41/16: RM schválila nový Provozní řád Burčákových slavností s 

účinností od 01.06.2016. 

 

Usnesení RM č. 48/41/16: RM bere na vědomí návrh kupní smlouvy s …, Střední …, 

Hustopeče a …, L. Svobody …, Hustopeče na odkoupení části pozemku p.č.1250/5 vedeného 

jako ostatní plocha na LV č. 3214 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově vyčleněného a 

odděleného pozemku p.č.1250/11 o orientační výměře 17 m2 vzniklého dle GP č.3514-70/2016 

za cenu dle znaleckého posudku. 
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Usnesení RM č. 49/41/16: RM bere na vědomí návrh  smlouvy o smlouvě budoucí kupní s 

…, Štřední …, Hustopeče a …, L.Svobody …, Hustopeče na odkoupení části pozemku 

p.č.1250/5 vedeného jako ostatní plocha na LV č.3214 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č.1250/5 o orientační výměře 516 m2 dle GP č.3514-

70/2016 za cenu dle znaleckého posudku. 

 

Usnesení RM č. 50/41/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

zajištění rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, 

nar. …, trvale bytem Nám. T. G. M. …, Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 31. 5. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 51/41/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese 

Svat. Čecha …, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Svat. 

Čecha …, kterým se současné nájemkyni prodlužuje nájem do 31. 07. 2017. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 52/41/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese 

Svat. Čecha …, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a Monikou Hrubošovou, nar. …, 

trvale bytem Nikolčice …, kterým se současné nájemkyni prodlužuje nájem do 31. 07. 2017. 

Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 53/41/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese 

Smetanova …, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a panem …, nar. …, trvale bytem 

Sušilova …, Hrušovany u Brna, kterým se současnému nájemci prodlužuje nájem do 14. 06. 

2017. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 54/41/16: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně 

závazné vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, s prodloužením 

doby akce pro žadatele …, pro den 02. 07. 2016, a to prodloužením na dobu od 17: 00 hod. toho 

dne do 04:00 hod. dne následujícího, tj. 03. 07. 2016, pro společenskou akci v Myslivně, Kpt. 

Jaroše 29, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 55/41/16: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně 

závazné vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, s prodloužením 

doby akce pro žadatele Myslivecký spolek Hustopeče, pro den 23. 07. 2016, a to prodloužením 

na dobu od 20: 00 hod. toho dne do 06:00 hod. dne následujícího, tj. 24. 07. 2016, pro 

Mysliveckou zábavu v Areál MS, Kpt. Jaroše 171/29, 693 01 Hustopeče.  

V případě nevhodného počasí náhradního termínu 06. 08. 2016 od 20:00 hod. do 06:00 hod. 

dne následujícího tj. 07. 08. 2016.  

 

Usnesení RM (úkol)  č. 56/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení vyhrazení částky 

z rozpočtu města ve výši 300.000 Kč na pořízení nových lavic pro Základní školu Hustopeče, 

Nádražní.  

Bude zahrnuto jako součást příštího rozpočtového opatření na zastupitelstvu města 16. 6. 2016. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 57/41/16: RM doporučuje ZM ke schválení vyhrazení částky 

z rozpočtu města ve výši 65.000 Kč na dokončení výměny žaluzií pro Základní školu 
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Hustopeče, Nádražní. Bude zahrnuto jako součást příštího rozpočtového opatření na 

zastupitelstvu města 16. 6. 2016. 

 

Usnesení RM č. 58/41/16: RM schválila vyřazení majetku z účetní evidence u příspěvkové 

organizace Základní škola Hustopeče Nádražní v hodnotě 154 355 Kč a u CVČ Hustopeče v 

hodnotě 214 536,76 Kč a odvoz na sběrný dvůr. 

 

Usnesení RM č. 59/41/16: RM schválila, že Zřizovatel (Město Hustopeče) Základní školy 

Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace souhlasí s přijetím 

nadačního příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 400.000 Kč na odstranění bezbariérovosti školy 

formou pořízení výtahu.  

Současně zřizovatel prohlašuje, že veškerý majetek získaný prostřednictvím uvedeného 

nadačního příspěvku se stane majetkem zřizovatele školy, tj. Města Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 60/41/16: RM schválila bezplatnou zápůjčku prostor Společenského domu na 

ul. Herbenova v neděli 5.6.2016 v době od 14,00 do 16,00 hod. V této době se zde bude konat 

tradiční školní akademie 1. stupně Základní školy Hustopeče, Komenského.  

 

Usnesení RM č. 61/41/16: RM schválila souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy 

Hustopeče, Komenského 163/2, p.o., do projektu Jihomoravského kraje financované z 

operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním 

příspěvkem.  

 

Usnesení RM č. 62/41/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování obecního 

Infokanálu ze dne 23. 7. 2012 se společností itself s.r.o. (dříve SELF servis, spol s r.o.), Pálavské 

náměstí 4343/11, Brno, IČ 18826016. Text dodatku je přílohou  

 

Usnesení RM č. 63/41/16: RM schválila doporučení pro valnou hromadu Burčákové unie na 

přijetí dvou nových členů: Liberecké království a Velkou Bíteš  

 

Usnesení RM č. 64/41/16: RM schválila dodatek č.1 ke komisionářské smlouvě s Pálava card 

s.r.o., Nádražní 537, Šakvice 69167, IČ: 03518027, kterým se mění sortiment prodávaných 

turistických karet. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 65/41/16: RM schválila realizaci opravy stávajícího povrchu komunikace na 

části pozemku p.č. 494/1 na ulici Kurdějovské Hustopeče, dle předloženého návrhu.  

 

Usnesení RM č. 66/41/16: RM ukládá MPO MěÚ Hustopeče zajistit podklady nezbytné k 

realizaci opravy stávajícího povrchu komunikace na části pozemku p.č. 494/1 na ulici 

Kurdějovské Hustopeče, dle předloženého návrhu, včetně cenové nabídky realizace. 

Financování bude provedeno rozpočtem města, položka komunikace.  

 

Usnesení RM č. 67/41/16: RM bere na vědomí informaci o posouzení podnětu ke změně ÚP 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 68/41/16: RM ukládá Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu 

Hustopeče řešit změnu využití pozemků p. č. KN 3824/1, 3914/1, 3906/3, 3824/2 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, pro účely parkoviště, ve Změně č. 2 ÚP Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 69/41/16: RM schválila výsledek veřejné zakázky na pořízení 20 ks PC a 22 

ks monitorů k PC pro potřebu Městského úřadu. Jako nejvýhodnější na dodávku PC byla 
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vyhodnocena nabídka společnosti Assec Computers, Nádražní 181/18, Hustopeče, IČ 

68625677 s cenou 18.139 Kč/ks vč. DPH, na dodávku monitorů byla vyhodnocena nabídka 

společnosti MCS Plus, s.r.o., Janáčkova 888/4, Hustopeče, IČ 25535391 s cenou 2.605 Kč/ks 

vč DPH. Rada města pověřuje tajemníka MěÚ podpisem objednávky na dodávku vysoutěžené 

techniky.  

 

Usnesení RM č. 70/41/16: RM schválila pořadí na druhém místě výsledku veřejné zakázky na 

pořízení 20 ks PC a 22 ks monitorů k PC pro potřebu Městského úřadu. Jako druhé 

nejvýhodnější na dodávku PC byla vyhodnocena nabídka společnosti MCS Plus, s.r.o., 

Janáčkova 888/4, Hustopeče, IČ 25535391 s cenou 18.463 Kč/ks vč. DPH, na dodávku 

monitorů byla vyhodnocena nabídka společnosti Assec Computers, Nádražní 181/18, 

Hustopeče, IČ 68625677 s cenou 2.790 Kč/ks vč. DPH.  

 

Usnesení RM č. 71/41/16: RM schválila úpravu ceníku Sportovního zařízení města přidáním 

položky "pronájem vodní plochy do 25 m2" za cenu 400 Kč/den.  


