
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 45. schůze Rady města Hustopeče konané
 dne 05.05.2020 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/45/20: RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/45/20: RM schválila žádost o souhlas se stavbou investora …, Hustopeče na
stavbu: "Dílna se skladem, verze výkresů 05-2020" na pozemku parc.č. 4542/241 a pověřuje
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 3/45/20: RM schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem VRT – STŘECHY s.r.o.,
Starovičky 342, 691 68 Starovičky, IČ 29364507 na provedení opravy střechy na objektu
ZUŠ Komenského  684/4,  Hustopeče  za  cenu  707.810,49,-Kč bez  DPH.  Text  smlouvy  je
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 4/45/20: RM schválila smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy s E. ON
Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7. 370 01 České Budějovice, IČ:
28085400 pro podzemní vedení NN k mateřské škole Na Sídlišti v Hustopečích za částku
260.079 Kč. 

Usnesení č. 5/45/20: RM schvaluje revokaci usnesení RM č. 16/43/20.

Usnesení  č.  6/45/20: RM  doporučuje  ZM  neschválení vyhlášení  záměru  prodeje  části
městského pozemku p.č.4542/2 o výměře 73 m2, vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001
v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče, z důvodu existence sítě v dotčeném pozemku.

Usnesení  č.  7/45/20: RM schválila uzavření  Dodatku č.  2  ke  Smlouvě o dílo  na stavbu
„Realizace podporovaných bytů Žižkova II, Hustopeče“ se STAVIMAL s r.o., IČ 26921677,
se sídlem Pražákova 51, 619 00 Brno. Předmětem dodatku je provedení víceprací v hodnotě
7 700 Kč bez DPH, financovaných z rezervy rozpočtu. Celková cena díla se nemění. Text
dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 8/45/20: RM odkládá uzavření Mandátní smlouvy na poradenskou činnost pro
dohled nad procesem verifikace EPC a kontrolou ročního vyúčtování úspor v krytém bazénu a
přilehlém areálu v Hustopečích  se společností Porsenna o.p.s. , Michelská 18/12a, 140 00
Praha 4. 

Usnesení  č.  9/45/20: RM  schválila projektovou  dokumentaci  investora  GasNet  s.r.o.,
Klíšská, Ústí nad Labem na stavbu "REKO AU pro SKAO Hustopeče" a pověřuje starostku
podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č.10 /45/20: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem na pozemky dotčené
stavbou: "Reko SKAO Hustopeče, č. stavby 7700102374" parc.č. 3450 a parc.č. 3538/3, k.ú.
Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 5.000 Kč + DPH. 

Usnesení  č.  11/45/20: RM  odkládá  schválení smlouvy  s  investorem  JOE  stav  s.r.o.,
Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice, IČ:05242525 o souhlasu se stavbou na pozemcích města
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p.č.  4542/228, 982/42 v k.ú.  Hustopeče u Brna na LV č.10001 v lokalitě  prodloužení  ul.
Údolní,  do  doby  dořešení  převodu  komunikací  a  veřejného  prostranství  na  město
s investorem.  Včetně  doložení  souladu  projektu  s územním  plánem  a  územní  studií  pro
dotčenou lokalitu. 

Usnesení č. 12/45/20: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene  se  společností  E.ON  Distribuce  a.s.  na  zřízení  věcného  břemene  ke  stavbě:
"Hustopeče, Nádražní, rozšíření VN, TS. KOV", která bude realizována na pozemcích města
parc.č. 3116/2, 3116/3, 3116/13, 3116/14 a 3116/15, k.ú. Hustopeče za jednorázovou úplatu
5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 13/45/20: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemcích
města  parc.  č.  2006/18  a  4542/2,  v k.  ú.  Hustopeče  u  Brna,  na  vybudování  společné
vodovodní přípojky a vodoměrné šachty s žadateli … a …. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení  č.  14/45/20: RM schválila Smlouvu  č.  7756/C1/2020  o  poskytnutí  finančních
prostředků  z  rozpočtu  Státního  fondu  dopravní  infrastruktury  na  rok  2020  na  projekt
"Hustopeče-cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská". 

Usnesení č. 15/45/20: RM schválila záměr na pronájem pozemku p.č. 444/2 vedeného jako
zastavěná plocha a nádvoří zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního
úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  katastrální  pracoviště  Hustopeče.  Součástí  pozemku  je
podsklepená  garáž  pro osobní  automobil  na  ul.  Na Hradbách v Hustopečích  o orientační
výměře 4 x 8m. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  16/45/20: RM schválila přihlášení  pohledávky  ve  výši  1  341  819,-  Kč  do
insolvenčního řízení  dlužníka SVT STAV s.r.o. se sídlem Hvězdová 13, 602 00 Brno, IČ
25574710, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 52 INS 17421/2019 

Usnesení č. 17/45/20: RM bere na vědomí návrh vzorové smlouvy o pronájmu schránky v
kolumbáriu na Městském hřbitově v Hustopečích. 

Usnesení č. 18/45/20: RM schválila smlouvu s VISITECH a.s., Košinova 655/59, 612 00
Brno,  IČO:255  43  415  na  monitoring  provozu  internetové  sítě  s  ohledem  na  zajištění
kybernetické  bezpečnosti  za  cenu  25.000  Kč +  DPH měsíčně.  Text  smlouvy  je  přílohou
zápisu. 

Usnesení  č.  19/45/20: RM  schválila Finanční  deklaraci  sítě  sociálních  služeb  ORP
Hustopeče pro rok 2021. Dokument Finanční deklarace sítě sociálních služeb ORP Hustopeče
pro rok 2021 je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 20/45/20: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. , na adrese
Smetanova 78/2, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, …, …, …, všichni trvale
bytem Smetanova 78/2, Hustopeče, kterým se současným nájemníkům prodlužuje nájem do
31. 05. 2021. Text dodatku je přílohou zápisu.

Usnesení  č.  21/45/20: RM schválila  vyhrazení  zpevněné  plochy  pro  parkování  v  areálu
Domu - Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče pro služební automobily Organizační
složky Penzion a pečovatelská služba Hustopeče a pro soukromá vozidla zaměstnanců této
organizační složky. 
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Usnesení č. 22/45/20: RM schválila přesun žádosti o dotaci pro organizátory Hafo Fest 2020
na pořízení vratných kelímků na nápoje mezi ostatní žádosti, které budou schvalovány v září
2020.

Usnesení č. 23/45/20: RM schválila vyřazení majetku MŠ Na Sídlišti ORJ 212 v pořizovací
hodnotě  70  229,78  Kč.  Způsob  vyřazení  je  likvidací  –  odvozem  do  šrotu.  Za  likvidaci
odpovídá ředitelka MŠ.

Usnesení č. 24/45/20: RM bere na vědomí zápis dopravní komise z 29.4.2020

Usnesení č. 25/45/20: RM ukládá nainstalovat mobilní zábranu mezi manipulační plochu a
cyklostezku u tržnice Pavlína na ul. Brněnská, k zamezení průjezdu od tržnice (p.č. 1226/40 a
1226/22) na ulici Bratislavská.

Usnesení  č.  26/45/20: RM bere  na  vědomí výsledek  kontroly  úkolů.  Seznam  úkolů  je
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/45/20: RM bere na vědomí informace k úsporám rozpočtu na rok od: MŠ Na
Sídlišti, ZŠ Komenského, CVČ, SPOZAM 

V Hustopečích dne 05.05.2020 

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

starostka
Bořivoj Švásta
místostarosta

3


