
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení ze 41. schůze Rady města Hustopeče konané dne
24.03.2020 v zasedaní místnosti na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/41/20: RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení  č.  2/41/20:  RM  ukládá  stavební  komisi  udělat  ve  spolupráci  s  vedením  ZŠ
Komenského posouzení stavu objektu „Holubníky“,  včetně  navazujícího plánu potřebných
oprav a harmonogramu dalších a udržovacích prací celého objektu ZŠ Komenského

Usnesení  č.  3/41/20:  RM  ukládá poptat  zpracování  finanční  nákladnosti  rekonstrukce
objektu „Holubník“, s ohledem na stávající využití.

Usnesení  č.  4/41/20:  RM ukládá vyzvat  nájemce  prostoru  staré  tržnice  k neodkladnému
odstranění neoprávněně nainstalovaných parkovacích zábran na pozemku p. č. 1226/40 v k.ú.
Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 5/41/20: RM ukládá předložit seznam nájemníků v městských objektech, včetně
náplně jejich činností a výše měsíčního nájemného. 

Usnesení č. 6/41/20:  RM schválila podání výzvy na veřejnou zakázku na stavební práce –
Rekonstrukce vytápění a plynové kotelny ve sportovní hale v Hustopečích. 

Usnesení č. 7/41/20: RM schválila členy hodnotící komise na veřejnou zakázku na stavební
práce – Rekonstrukce vytápění a plynové kotelny ve sportovní hale v Hustopečích.: …, …, …
náhradníky: ..., …, …

Usnesení č. 8/41/20:  RM ukládá upravit některé podmínky  výzvy na veřejnou zakázku na
stavební práce – Rekonstrukce vytápění a plynové kotelny ve sportovní hale v Hustopečích
dle  připomínek  radních:  odstranit  podmínku  u  technické  kvalifikace  v požadavku
projektových prací, dle možnosti doplnit podmínku více referenčních zakázek v hodnotě min.
50% předpokládané ceny, předložení referenčních zakázek zahrnout do hodnotících kritérií
s váhou pro hodnocení vedle zhodnocení ceny zakázky.

Usnesení č. 9/41/20: RM schválila pachtovní smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče, na části
pozemků: p.č. 3101/1, p.č.2930/5, p.č.2600/16 o souhrnné výměře 50 m2 na LV č.10001 v
k.ú. Hustopeče u Brna za pachtovné 100 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 10/41/20: RM schválila pachtovní smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče, na část
pozemku: p.č. 3101/1 o výměře 38 m2 na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za pachtovné
100 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení č. 11/41/20: RM schválila pachtovní smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče, na část
pozemku: p.č. 3101/1 o výměře 40 m2 na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za pachtovné
100 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.
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Usnesení č. 12/41/20: RM schválila pachtovní smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče, na část
pozemku: p.č. 3101/1 o výměře 17 m2 na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za pachtovné
100 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu

Usnesení  č.  13/41/20:  RM  schválila smlouvu  o  dílo  se  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.,
Jahodová  494/60,  Brněnské  Ivanovice  620  00  Brno,  odštěpný  závod  Dopravní  stavby
MORAVA, oblast Hodonín, IČ: 48035599 na výstavbu zpevněné plochy pro stání vozidel ve
dvoře Penzionu za cenu 156.516,76 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 14/41/20: RM bere na vědomí návrh případného oddělení pozemku pro Městské
služby v případě prodeje areálu "Prasečáky". Materiál bude předložen k posouzení ZM.

Usnesení č. 15/41/20: RM schválila smlouvu o dílo s FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova
1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651 na úpravu napájecích silových kabelů NN v objektu
MŠ Na Sídlišti za cenu 199.923 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/41/20:  RM schválila smlouvu se SafeThing s.r.o., Palackého třída 1178/57,
612 00 Brno, IČ: 055 83 390 o provádění činnosti koordinátora BOZP při realizaci nástavby
MŠ Na Sídlišti v Hustopečích za cenu 59.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  17/41/20:  RM  schválila výběr  nejvhodnější  nabídky  na  veřejnou  zakázku:
"Technická pomoc při aktualizaci  ÚAP ORP Hustopeče 2020" s HRDLIČKA spol. s r.o.,
nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ: 18601227. 

Usnesení  č.  18/41/20:  RM  schválila umístění  na  dalších  místech  nabídek  na  veřejnou
zakázku: "Technická pomoc při aktualizaci ÚAP ORP Hustopeče 2020": 
2. EKOTOXA s.r.o., se sídlem: Fišova 403/7, 600 00 Brno, IČ: 64608531 
3. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., se sídlem: Příkop 8, 602 00 Brno, IČ: 18824463 
4. GB - geodezie, spol. s r.o., se sídlem: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, IČ: 26271044 

Usnesení  č.  19/41/20:  RM  schválila uzavření  smlouvy  o  dílo  na  veřejnou  zakázku:
"Technická pomoc při aktualizaci ÚAP ORP Hustopeče 2020" s HRDLIČKA spol. s r.o., se
sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ: 18601227 za 120.000 Kč bez DPH 

Usnesení č. 20/41/20: RM schválila Podání dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace
MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2020
pro  I.  dotační  oblast  „Obec  přátelská  rodině“  v  soutěži  „Obec  přátelská  rodině  2020.“
Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu na rok 2020 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020.“ 

Usnesení č. 21/41/20: RM schválila Podání dotační žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace
MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni pro rok 2020
pro II.  dotační  oblast  „Obec přátelská seniorům“ v soutěži  „Obec přátelská rodině 2020.“
Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu na rok 2020 vítězným obcím v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům 2020". 

Usnesení č. 22/41/20: RM doporučuje ZM ke schválení Plán rozvoje rodinné politiky města
Hustopeče 2020-2021. Text je přílohou tohoto zápisu. 
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Usnesení  č.  23/41/20:  RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení  záměru  směny části
pozemku p.č 1046/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, v majetku soukromého vlastníka, dotčeného
městskou stavbou o výměře cca 10 m2, za část pozemku p.č. 1045/1 v k.ú. Hustopeče u Brna
v majetku města o stejné výměře, t.j. do 10 m2. 

Usnesení č. 24/41/20: RM bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 11.3.2020

Usnesení  č.  25/41/20:  RM odkládá schvální projektové  dokumentace  na  stavbu "RD na
pozemku parc.č.538, Nerudova" žadatele …, …, Hustopeče do souhlasu ZM se vstupem do
chodníku. 

Usnesení č. 26/41/20: RM doporučuje ZM schválení vstupu do chodníku na stavbu "RD na
pozemku parc.č.538, Nerudova" žadatele …, …,  Hustopeče

Usnesení č.  27/41/20:  RM neschvaluje parkovací  stání na p.č. 575/1 pro  stavbu "RD na
pozemku parc.č.538, Nerudova" žadatele …, …,  Hustopeče

Usnesení  č.  28/41/20:  RM  schválila projektovou  dokumentaci  na  stavbu  "Hustopeče,
Nádražní, rozšíření VN, TS Kovošrot" investora E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
České  Budějovice  a  pověřuje  starostku  podpisem situačního  výkresu.  RM  požaduje  vést
přípojku společně s již schválenou přípojkou do lokality S6 mimo budoucí komunikace.

Usnesení  č.  29/41/20:  RM  schválila variantu  navrženou  autory  studie  (viz  přiložená
dispozice restaurace č.2 – fialová barva) - menší restaurace, komfortnější WC, bar oddělený
od kuchyně, chladící místnost za barem 

Usnesení č. 30/41/20: RM schválila investici do údržby městského rozhlasu ve výši 100.000
Kč na postupnou výměnu akumulátorů v přijímačích. 

Usnesení č. 31/41/20:  RM schválila Smlouvu o připojení k distribuční  soustavě E.ON č.
9001683771 se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

Usnesení č. 32/41/20:  RM schválila uzavření smlouvy pro realizaci informačního systému
obsazenosti  P+R (park  and ride)  Hustopeče  na  ul.  Bratislavská  s  KORDIS JMK, a.s.,  se
sídlem: Nové Sady 946/30, 602 00 Brno, IČ: 26298465 na dobu neurčitou. 

Usnesení č. 33/41/20: RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke SoD, kterým se mění termín
pro dokončení díla nejpozději do 31. 8. 2020 a zároveň se cena díla navyšuje o vícepráce v
hodnotě 40 850 Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou. 

Usnesení  č.  34/41/20:  RM  neschválila žádost  manželů  …,  …,  Hustopeče  o  povolení
vybudování parkovacího místa před jejich RD. 

Usnesení  č.  35/41/20:  RM bere  na  vědomí Zápis  z  komise  obřadů  a  slavností  ze  dne
4.3.2020. 

Usnesení č. 36/41/20: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 20.03.2020. 

3



Usnesení č. 37/41/20: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 13, na adrese
Svat.  Čecha  174/1,  Hustopeče,  uzavřený  mezi  městem  Hustopeče  a  …,  …,  kterým  se
současné nájemkyni prodlužuje nájem do 31.05.2020. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  38/41/20:  RM schválila přijetí  …, …,  Hustopeče,  do Domu – Penzionu pro
důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 106, k datu 01.04.2020.

Usnesení č. 39/41/20: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. 106, Dům – Penzion pro
důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem a
panem …, …,  Hustopeče, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá s účinností od 01.04.2020
do 31. 12. 2020 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 40/41/20: RM schválila Darovací smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou mezi
Městem Hustopeče jako obdarovaným a …, …,  Hustopeče, jako dárcem. Smlouva se uzavírá
s účinností od 01.04.2020. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení  č.  41/41/20:  RM bere  na  vědomí výsledek  kontroly  úkolů.  Seznam  úkolů  je
přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  42/41/20:  RM ukládá vyvolat  jednání  k dořešení  fakturování  energií  na  Sv.
Čecha 1,3, s možností jejich převodu pod fakturaci na město.

Usnesení  č.  43/41/20: RM  schvaluje potvrzení  pro  Mgr.  …, ředitelku  ZŠ  Hustopeče,
Nádražní o jejím setrvání na pozici ředitelky Základní školy Hustopeče, Nádražní pro období
1.8.2020 - 31.7.2026.

………………………… …………………………

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Bořivoj Švásta
místostarosta
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