
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 46. schůze Rady města Hustopeče konané dne
19.05.2020 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče

Usnesení č 1/46/20:RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/46/20: RM revokuje usnesení RM č. 40/41/20 ze dne 24.3.2020 o schválení 
Darovací smlouvy pro penzion, z důvodu nevyužití ubytování.

Usnesení č.  3/46/20: RM schvaluje uzavření  Dodatku č.  4 ke Smlouvě o dílo na stavbu
„Realizace  podporovaných  bytů  Žižkova  I,  Hustopeče“  s  firmou  STAVIMAL  s  r.o.,  IČ
26921677, se sídlem Pražákova 51, 619 00 Brno. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č 4/46/20: RM schválila 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 5/46/20: RM schválila s účinností od 01.07.2020 vzorovou smlouvu o pronájmu
schránky v kolumbáriu na Městském hřbitově v Hustopečích. Smlouva je přílohou zápisu.

Usnesení č 6/46/20: RM schválila s účinností od 01.07.2020 nový Ceník nájmů a služeb na
veřejném pohřebišti města Hustopeče. Ceník je přílohou zápisu.

Usnesení  č  7/46/20: RM schvaluje přenesení  působnosti  rady  města  při  rozhodování  o
uzavírání smluv o nájmu schránky v kolumbáriu na Městském hřbitově v Hustopečích na
majetkoprávní odbor Městského úřadu Hustopeče. Současně rada města pověřuje podpisem
těchto smluv vedoucího majetkoprávního odboru.

Usnesení č 8/46/20: RM schválila projektovou dokumentaci na stavbu „Rekonstrukce RD,
Nádražní  235“  investora  …  a  …,  Hustopeče  a  pověřuje  starostku  podpisem  situačního
výkresu. 

Usnesení č 9/46/20: RM schválila povolení sjezdu k objektu RD Komenského 850/17 podle
předložené projektové dokumentace. 

Usnesení  č  10/46/20: RM  schválila uzavření  Smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností  E.ON  Distribuce  a.s.,  F.A.Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice  na  stavbu
"Hustopeče, Smetanova, rozšíření NN, Fous", která byla provedena na pozemku města parc.č.
146/1, 284/1, 474/3 , k.ú. Hustopeče, za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č 11/46/20: RM schválila nabídku Ing. Bořka Zvědělíka na vypracování pasportu
komunikací za cenu 135.000 Kč. 

Usnesení č 12/46/20: RM odkládá žádost o souhlas se stavbou "Zahradní domek s terasou"
investora … a … Hustopeče a pověřuje stavební komisi k dalšímu projednání.
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Usnesení č 13/46/20:RM odkládá žádost … a … na zřízení parkovacího místa na ulici ….
Žádost bude postoupena k posouzení do dopravní komise. 

Usnesení č 14/46/20: RM neschvaluje návrh na změnu smlouvy o souhlasu se stavbou na
pozemku města pro „Novostavbu vinného sklepu par.  č.  1262/11“ s investorem … Brno.
Požadovaná  změna  směřuje  k  umístění  revizní  šachty  kanalizace  a  vodovodní  šachty  do
městského pozemku zahrnutého v připravované investici  do městské komunikace.  S tímto
město zásadně nesouhlasí.

Usnesení  č  15/46/20: RM  doporučuje  ZM  ke  schválení zařazení  města  Hustopeče,
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193 do území působnosti MAS Hustopečsko
na programové období 2021-2027. 

Usnesení  č  16/46/20:RM projednala žádost  o  snížení  nájemného  na  plochu  zahrádky  k
provozovně cukrárny na pozemku p.č. 81/8 v k.ú. Hustopeče u Brna a žádost odkládá do
rozhodnutí Zastupitelstva města o nájmech, stejně jako u ostatních nájemců. 

Usnesení  č  17/46/20:     RM  schválila uzavření  Smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  se
společností  E.ON  Distribuce  a.s.,  F.A.Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice  na  stavbu
"Hustopeče, rozšíření NN, Milý, která byla provedena na pozemku města parc.č. 982/42, k.ú.
Hustopeče, za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č 18/46/20: RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče. 

Usnesení  č  19/46/20: RM  schválila složení  komise  pro  otevírání  obálek,  posouzení  a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče: …,
…,…, náhradníci: …,…,…. 

Usnesení  č  20/46/20: RM  schválila seznam  oslovených  uchazečů  na  veřejnou  zakázku
malého rozsahu Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče: 
1) Roman Dvořáček se sídlem Fryčajova 544/131, 614 00 Brno, IČ 75642379, 
2) Tomáš Svoboda se sídlem Nerudova 20, 589 01 Třešť, IČ 75246724, 
3)  PFM-Greenvia  s.r.o.  se  sídlem  Purkyňova  71/99,  612  00  Brno  –  Královo  Pole,  IČ
04344103, 
4) STROMMY COMPANY s r.o., Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652,
5) Ing. Stanislav Schwarz se sídlem Horníkova 14, 62800 Brno, IČ 76272940. 

Usnesení  č  21/46/20: RM  odkládá projektovou  dokumentaci  společnosti  NFS  s.r.o.,
Nádražní  32/41,  Hustopeče  na akci  "Areál  SIGNUM spol.  s  r.  o.  -  rozšíření  závodových
komunikací  +zřízení  nového  sjezdu na  účelovou  komunikaci  kú.  Hustopeče  –  na  parcele
č.4727/2 a parcele č. 5843/7" a pověřuje stavební komisi k dalšímu projednání.  

Usnesení č 22/46/20: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 28, na adrese
Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, Hustopeče, kterým se
přijímá další osoba mezi uživatele bytu od 1. 6. 2020, a to … Hustopeče. Text dodatku je
přílohou zápisu. 

Usnesení  č  23/46/20: RM  schválila nákup  měřícího  zařízení  RAMER  10  T  včetně
příslušenství,  instalace  a  implementace  do  stávajícího  informačního  systému,  který  je
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využíván MěP a MěÚ Hustopeče ke zpracování přestupků. Vzhledem ke specifické povaze
zařízení,  bude měřící  zařízení  zakoupeno přímo od výrobce,  tj.  od společnosti  Ramet a.s.
Kunovice,  IČ  25638891,  za  částku  879.000  Kč  včetně  DPH.  Financování  bude zajištěno
rozpočtem města na rok 2020, v rámci ORJ 255. 

Usnesení  č  24/46/20:RM  bere  na  vědomí vyjádření  ohledně  „záporného“  výsledku
hospodaření CVČ za rok 2019. K záporu došlo při nezaúčtování převodu částky z rezervního
fondu, schváleného na základě usnesení RM 21/15/19.

Usnesení č 25/46/20: RM schvaluje smlouvu o poskytnutí pronájmu nebytových prostor 
společenského domu pro Centrum volného času. Smlouva je přílohou. Cena je dle ceníku 
města pro pronájem organizacím města.

Usnesení č 26/46/20: RM schválila výjimku v souladu ust. § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, z počtu dětí ve třídě pro MŠ Hustopeče, Školní 25, Hustopeče na celkový počet
112 dětí, t.j. 28 dětí v každé třídě. Výjimka se schvaluje na dobu neurčitou. 

Usnesení  č  27/46/20: RM  schválila účetní  závěrky  všech  zřízených  příspěvkových
organizací  dle  doložených  příloh.  Vykázané  ztráty  dvou příspěvkových  organizací  budou
uhrazeny ze zlepšeného hospodářského výsledku následujících let. 
Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých příspěvkových organizací bude použit k úhradě
ztrát z minulých let, zbývající část k tvorbě rezervního fondu. 

Usnesení č. 28/46/20:RM schvaluje zpracování studie rozšíření areálu ZŠ Komenského o
nové třídy 1. stupně jako náhradu za třídy na „Holubník“.
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