
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Zápis ze 43. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 17.04.2020 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/43/20:RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení  č.  2/43/20:RM  schválila smlouvu  o  dílo  –  oprava  příjezdové  komunikace  na
Centrum volného času – Pavučina se společností  SWIETELSKY stavební  s.r.o.,  odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín, se sídlem: Jahodová 494/60, Brněnské
Ivanovice 620 00 Brno, IČ: 48035599 za částku 246.966,90 Kč bez DPH. 

Usnesení  č.  3/43/20:RM  schválila výjimku  ze  směrnice  města  Hustopeče  č.  1/2018  o
zadávání zakázek malého rozsahu pro zakázku Oprava příjezdové komunikace na Centrum
volného času – Pavučina realizovanou společností SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Usnesení č. 4/43/20:RM schválila výzvu k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na
stavební práce – Retenční nádrž v areálu Městských služeb, Hustopeče". 

Usnesení č. 5/43/20:RM schválila hodnotící komisi pro veřejnou zakázku ve složení: 
…,…,…, náhradníci: …,…,…

Usnesení č. 6/43/20:RM schválila seznam oslovených uchazečů na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Retenční nádrž v areálu Městských služeb, Hustopeče“: 
VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČ: 42324149, 
H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043, 
JS - abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ: 26288591, 
SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, 
Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČ: 45474281. 

Usnesení  č.  7/43/20:RM schválila žádost  o  zastřešení  balkonu BD Gen.  Peřiny  1459/43
podle předložené dokumentace. 

Usnesení  č.  8/43/20:RM schválila nabídku společnosti  VRT-střechy s.r.o.,  Starovičky na
opravu  střechy  budovy  ZUŠ  Komenského  4,  Hustopeče  a  pověřuje  MPO  předložením
smlouvy o dílo ke schválení za cenu 708.064 Kč bez DPH 

Usnesení  č.  9/43/20:RM schválila Dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  nájmu  movitých  věcí  se
společností  Party-S-Production  s.r.o.  se  sídlem  Novoměstská  1451/61,  621  00  Brno  –
Řečkovice, IČ 2938585. 

Usnesení č. 10/43/20:RM bere na vědomí zápis z jednání Stavební komise ze dne 15.4.2020.

Usnesení č. 11/43/20:RM neschvaluje žádost  o  souhlas se  stavbou investora …, Hustopeče na
stavbu: "Dílna se skladem" na pozemku parc.č. 4542/241. 
Nesouhlasíme s odvodem dešťových vod do vodoteče, s navrženou samostatnou kanalizační přípojkou
dílny. Rovněž nesouhlasíme s přípojkou NN v navrženém vedení přes pozemky v majetku města. Po
dodání opravené PD bude žádost znovu projednána.
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Usnesení č. 12/43/20:RM schválila projektovou dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s.
na vedení kabelů VN ke stavbě:" Hustopeče, obnova TS, Finanční úřad". Vedení kabelů VN
musí být provedeno v souladu se studií S6. 

Usnesení  č.  13/43/20:RM  schválila projektovou  dokumentaci  na  stavbu:  "Garáž  pro
zemědělskou  techniku"  investora  …,  Hustopeče  za  podmínky,  že  výjezd  z  garáží  musí
polohově i  výškově navazovat na zpracovanou PD parkoviště ul.  Pitnerova.  RM pověřuje
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 14/43/20:RM neschvaluje projektovou dokumentaci na stavbu " Rekonstrukce
RD,  Nádražní  235"  investora  …,…,…,  Hustopeče.  RM  nesouhlasí  s  vybudováním
parkovacích míst před RD na pozemku města. Po zaslání nové PD bude znovu projednáno. 

Usnesení  č.  15/43/20:RM  schválila projektovou  dokumentaci  investora  JOE  stav  s.r.o.,
Ostopovická 756/10, Střelice, IČ: 05242525 na stavbu "Dopravní a technická infrastruktura –
výstavba 12RD, lokalita za Pionýrskou" pro účely územního řízení

Usnesení  č.  16/43/20:RM doporučuje  ZM ke schválení vyhlášení  záměru  prodeje  částí
městského pozemku p.č.4542/2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče
u  Brna  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  Katastrální  pracoviště  Hustopeče  o
výměře do 80 m2, za cenu min. 980 Kč/m2 nebo za cenu dle znaleckého posudku pro stavební
pozemky, vždy za tu vyšší. SK doporučuje vyzvat žadatele k doložení GP. 

Usnesení  č.  17/43/20:RM  doporučuje  ZM  neschválení žádosti  o  vydání  souhlasného
prohlášení ve věci vydržení vlastnického práva k části pozemku p.č.4542/2 v k.ú. Hustopeče u
Brna pro spoluvlastníky sousedního pozemku p.č.4542/23 v témže k.ú. 

Usnesení č. 18/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení Přehled změn v majetku předaného
k  hospodaření  v  roce  2019  a  stav  majetku  předaného  k  hospodaření  k  31.12.2019
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, příspěvkový 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 č. 19/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení účetní závěrku města Hustopeče za
rok 2019. 

Usnesení č. 20/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení projednání Závěrečného účtu města
za rok 2019 a uzavření vyjádřením: ZM schvaluje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad. 

Usnesení č. 21/43/20:RM doporučuje ZM ke schválení snížení rozpočtu o 32 mil. Kč v
rámci opatření v návaznosti na nynější mimořádnou situaci. 
RM z navržených opatření doporučuje vyjmout navržené položky dle seznamu.

Usnesení č. 22/43/20:RM ukládá vytipovat investiční akce města, které je možné financovat
pomocí úvěru.

2



Usnesení č. 23/43/20: RM ukládá vedoucím organizačních složek a příspěvkových 
organizací města předložit předpoklad propadu příjmů a návrh úspor pro rok 2020.

V Hustopečích dne 17.04.2020 

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

Bořivoj Švásta 
místostarosta 
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