
Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení pro 42. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne

07.04.2020 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/42/20: RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/42/20:  RM schvaluje  využití části pozemku č. 1673/3 v k.ú. Hustopeče, pro
potřebu stavebního dvora stavby Reko MŠ Na Sídlišti,  s podmínkou uvedení  pozemku do
původního stavu.

Usnesení  č.  3/42/20:  RM  schválila nákup  materiálu  pro  tisk  ochranných  štítů  na  3D
tiskárnách pro potřeby zdravotníků, lékárníků a pracovníků sociálních služeb na území města
Hustopeče do výše 20.000 Kč. 

Usnesení  č.  4/42/20:  RM schválila pořízení  desinfekce  Anti_Covid  za  cenu  53.560  Kč
včetně DPH. Desinfekce bude předávána k využití všem organizacím města a v přiměřeném
množství i do zdravotnických zařízení a lékáren na území města, včetně dalších otevřených
provozoven ve městě, které zajišťují základní provoz pro naše občany (pekárny, vývařovny,
výdejny, zahrádkářské potřeby, prodejny potravin atd). 

Usnesení č. 5/42/20:  RM bere na vědomí přehled nájemců v nebytových prostorách, které
jsou v majetku města Hustopeče. 

Usnesení č.  5/42/20:  RM schválila odložení  splatnosti  měsíčního nájemného za pronajaté
nebytové  prostory,  jejichž  užívání  je  omezeno  v souvislosti  s Usnesením  vlády  České
republiky  o  vyhlášení  nouzového  stavu  pro  území  České  republiky  ze  dne  12.3.2020.
Splatnost se posunuje z důvodu nemožnosti řádného užívání pronajatých prostor v důsledku
vyhlášeného  nouzového  stavu.  Splatnost  se  posunuje  o  60  dnů  po  ukončení  vyhlášeného
nouzového stavu nebo opětovného povolení k zahájení činnosti. O snížení nájmu nebo jeho
odpuštění bude jednat zastupitelstvo města.

Usnesení  č.  7/42/20:  RM  schválila kupní  smlouvu  na  sbírkové  předměty  pro  Městské
muzeum a galerii Hustopeče s  …za 2.120 Kč. 

Usnesení č. 8/42/20:  RM ukládá  poslat vlastníkům, případně jejich zástupcům, budoucích
dotčených pozemků, návrh projektu „IS za Gen. Peřiny“

Usnesení č. 9/42/20:  RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a k příkazní
smlouvě  na  zpracování  projektové  dokumentace  "IS  za  Generála  Peřiny"  se  společností
JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav,  IČ: 26234149 z důvodu vyhlášení
nouzového  stavu,  kterým  dochází  k  prodloužení  termínu  pro  dokončení  projektové
dokumentace do 30.5.2020 

Usnesení č. 10/42/20:  RM schválila smlouvu o postoupení práv a povinností ze stavebního
povolení se společností  UNIPORT INVESTMENT I s.r.o.,  Černokostelecká 2247, 251 01
Říčany, IČ: 04496418. 

Usnesení č. 11/42/20:  RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s Českou republikou –
Úřadem pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových,  Rašínovo  nábřeží  390/42,  128 00
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Praha, IČ: 69797111 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, kterou
město nabývá pozemky p.č 1047/2, 1047/19 a 1047/20, vše vedené jako ostatní plocha v k.ú.
Hustopeče  u Brna na LV č.60000, zapsané u Katastrálního  úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Usnesení  č.  12/42/20:  RM odkládá žádost  BS vinařské  potřeby s.r.o.  o  trvalou  výjimku
vjezdu vozidly těžšími než 3,5t do ulice Na Hradbách. 

Usnesení č. 13/42/20:  RM požaduje dodání statického posouzení stavu komunikace v ulici
Na Hradbách a sklepů pod touto komunikací žadatelem (BS vinařské potřeby s.r.o.). Dodat
včetně souhlasu všech vlastníků sklepů pod silnicí v ulici Na Hradbách.

Usnesení č. 14/42/20: RM schválila rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku –
Poskytování  služeb  metodou  EPC  v  budově  a  přilehlém  areálu  bazénu  Hustopeče.  a  to
společnost  Amper  Savings,  Vídeňská  134/102,  619  00  Brno,  IČ:  01428357  za  částku
11.074,508 Kč. 

Usnesení  č.  15/42/20: RM  doporučuje  ZM  ke  schválení znění  smlouvy  s  vybraným
dodavatelem společností Amper Savings a.s., Vídeňská 134/102, 619 00 Brno, IČ: 01428357
za částku 11.074,508 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 16/42/20: RM schválila nabídku společnosti Swietelsky stavební s.r.o. na opravu
plochy v areálu CVČ a pověřuje  MPO objednáním prací.  Současně schvaluje  výjimku ze
směrnice k zadávání veřejných zakázek.

Usnesení  č.  17/42/  20:   RM  neschválila  uzavření  dodatku  č.  1  ke  smlouvě č.
VPI/MJ/2018/00132  o  realizaci  překládky  sítě  elektronických  komunikací  se  společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:
04084063 pro realizaci přeložky kabelů protlakem a navýšení ceny o částku 127.155,25 Kč.
RM požaduje provedení překládky překopem, dle původního projektu.

Usnesení č. 18/42/20: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke SoD č. 16/2018 s RENVODIN
- ŠAFAŘÍK spol. s r.o.,IČ 26896982, se sídlem U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče.
Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 19/42/20: RM bere na vědomí informaci ředitele SPOZAMu o propadu tržeb v
důsledku uzavření sportovišť na základě opatření vlády. Následná ekonomická a rozpočtová
opatření budou řešena po ukončení nouzového stavu. 

Usnesení č. 20/42/20: RM ukládá předložit nejen ztrátu příjmů, ale i úsporu na energiích a
mzdách  na  SPOZAMu,  které  měl  SPOZAM  po  dobu  nařízeného  uzavření  v důsledku
vyhlášeného nouzového stavu.

Usnesení  č.  21/42/20:  RM  pověřuje ředitele  SPOZAMu  k účtování  pouze  skutečně
odebraných  služeb  od  smluvních  nájemců,  tento  pokyn  se  týká  období  vyhlášeného
nouzového stavu.

Usnesení  č.  22/42/20:  RM  schválila uzavření  průchodu  areálem  SPOZAMu  směrem
k Formance v čase 20:00 -6:00 hod.  
Usnesení č. 23/42/20: RM schválila vrácení snoubencům již zaplacených smluvních odměn
ve výši 3.000 Kč za konání svatebních obřadů mimo schválenou obřadní místnost, popř. za
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konání svatebních obřadů v den státního svátku, a to z důvodu nemožnosti uskutečnit svatební
obřad kvůli  vyhlášenému zákazu volného pohybu osob dle  Usnesení vlády č.  215 ze dne
15.03.2020. 
•Vrácení  těchto,  již  zaplacených,  smluvních  odměn  ve  výši  3.000  Kč  za  obřad,  se  bude
vztahovat  na všechny původně plánované a připravené svatební  obřady, které  se nebudou
moci  konat  kvůli  zákazu  volného  pohybu  osob,  popřípadě  kvůli  obdobným  omezujícím
opatřením, budou-li vládou ČR vyhlášeny. 

Usnesení č. 24/42/20:  RM schválila využití nabídky od společnosti VISITECH a.s., Brno,
Košinova 655/59, IČ 25543415 na Zajištění monitoringu IP toků v síti. Je vybrána varianta na
uzavření smlouvy na 24 měsíců s roční opcí a nabídkovou cenou 25.000 Kč/měsíc bez DPH. 

Usnesení č. 25/42/20: RM schválila zpracování žádosti o dotaci z OP Zaměstnanost z výzvy
č. 109 pro územní samosprávné celky a její následné podání. 

Usnesení  č.  26/42/20:  RM bere  na  vědomí výsledek  kontroly  úkolů.  Seznam  úkolů  je
přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  27/42/20:  RM schválila objednávku  projekčních  prací  na  "Stavební  úpravy
opěrné zdi, návrh schodiště a oprava chodníku na ulici Husova Hustopeče" u Ing. arch. Jakub
Caha, Dlouhá 1207/14, Hustopeče za celkovou cenu 43.000 Kč vč. DPH. Nabídka je přílohou.

Usnesení  č.  28/42/20RM RM schválila objednání  "Architektonická  studie  -  Kabiny  FC
Hustopeče" u Ing. arch. Jakuba Cahy, Dlouhá 1207/14, Hustopeče za cenu 85.500 Kč. Cenová
nabídka z 30.3.2020 je přílohou. 

V Hustopečích dne 7.4.2020

………………………… …………………………
PaedDr. Hana Potměšilová

starostka
Bořivoj Švásta
místostarosta
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