
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 50. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 07.07.2020 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/50/20: RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení  (úkol)  č.  2/50/20:  RM  ukládá Odboru  územního  plánování  MěÚ  připravit
podklady pro komise pro stanovení podmínek možností bytové výstavby v zahradách domů
na ulicích Palackého a Šafaříkova. 

Usnesení  č.  3/50/20:  RM  schválila výzvu  pro  podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku  na
stavební práce Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – Žižkova, včetně OK, SO 109,
112, 113. 

Usnesení  č.  4/50/20:  RM  schválila oslovení  uchazečů  pro  podání  nabídky  na  veřejnou
zakázku na stavební práce Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – Žižkova, včetně
OK, SO 109, 112, 113: 
1. Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, IČ: 45474281 
2.SWIETELSKY  stavební  s.r.o.,  odštěpný  závod  Dopravní  stavby  MORAVA,  oblast
Hodonín, Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice 620 00 Brno, IČ: 48035599 
3. M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 
4. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ : 60838744 
5. VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČ: 42324149 

Usnesení č. 5/50/20: RM schválila členy hodnotící komise pro podání nabídky na veřejnou
zakázku na stavební práce Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – Žižkova, včetně
OK, SO 109, 112, 113. Komise: …, …, … 
náhradníci: …, …, … 

Usnesení č. 6/50/20: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření souhlasného prohlášení na
pozemky KN p.č. 3753/145, KN p.č. 3753/146 a p.č. 2615/2 zapsané na listu vlastnictví č.
11895 současně pro Město Hustopeče a Českou republiku – SPÚ tak, že výlučným vlastníkem
výše  uvedených pozemků se stane  Česká  republika  – Státní  pozemkový úřad,  Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774. 

Usnesení    (úkol)    č. 7/50/20:    RM ukládá vedení města a majetkoprávnímu odboru vyvolání
schůzky s projektantem inženýrských sítí v lokalitě za Gen. Peřiny na městských pozemcích a
se společností JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice, IČ:05242525 a to ve věci
řešení odvodu dešťových vod a odkanalizování území v lokalitě prodloužení ul. Údolní. 

Usnesení č. 8/50/20: RM schválila Smlouvu č. JMK0066053/20/ORR o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "TIC Hustopeče 2020" ve výši 50.000
Kč. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 9/50/20:  RM schválila Smlouvu č. JMK066358/20/OŠ o poskytnutí  dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje na Hustopečské skákání 2020 ve výši 300.000 Kč. Smlouva je
přílohou zápisu.
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Usnesení č. 10/50/20: RM schválila Smlouvu na dodávku vody a odvádění odpadních vod se
společností Vodovody a kanalizace a.s. Břeclav k objektu Dukelské nám. 98/27, Hustopeče. 

Usnesení č. 11/50/20: RM schválila vyhlášení záměru na uzavření nájemní smlouvy na část
pozemku parc.č. 1074/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 10001
za účelem jeho využití pro stavbu a následný provoz domova pro seniory v Hustopečích za
cenu minimálně 35 Kč/m2/rok. 

Usnesení č. 12/50/20: RM schválila dohodu o ukončení zemědělského pachtu na pozemek
p.č. 3330 v k.ú. Hustopeče u Brna s …, trvale bytem …, k 30.7.2020. 

Usnesení  č.  13/50/20: RM  schválila vyhlášení  záměru  uzavření  pachtovní  smlouvy  na
pozemek parc.č. 3330 o výměře 3.239 m2, pozemek parc.č. 3325 o výměře 459 m2, pozemek
parc.č. 3332/2 o výměře 410 m2 za cenu minimálně 5.000 Kč bez DPH/ha/rok. 

Usnesení č. 14/50/20: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č.5798/1 a p.č.5798/2, 5798/3
a 5798/7 vedených jako orná půda na LV č.10001 k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 15/50/20: RM schválila záměr na pacht části pozemku p.č. 3100/1 o výměře
8752 m2 (dle zákresu v příloze) vedeného jako orná půda na LV č.10001 k.ú. Hustopeče u
Brna za cenu minimálně 5.000 Kč bez DPH/ha/rok, na dobu 15 let s roční opcí. Text záměru
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 16/50/20: RM schválila záměr pronájmu prostor určených k podnikání v přízemí
vpravo za hlavním vchodem v objektu Polikliniky, Hybešova 1475/2, 693 01 Hustopeče o
výměře 13,53 m2. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 17/50/20: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na Rekonstrukci vytápění
a plynové kotelny ve sportovní hale v Hustopečích se společností VS-top, s.r.o., Družstevní
369, 664 43 Želešice, z důvodu navýšení ceny za nepředvídatelné náklady na další opravy o
112.653 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 18/50/20: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB na stavbu
"Hustopeče,  VN388,  kabelizace"  investora  E.ON  Distribuce  a.s.,  F.A.Gerstnera,  České
Budějovice,  která  bude  realizována  na  pozemcích  města  parc.č.  991/59;  991/68;  1047/4;
1047/10; 1047/22; 1047/23; 982/124; 982/17; 982/52; 982/51; 982/20, k.ú. Hustopeče u Brna
za jednorázovou úplatu 28.380 Kč bez DPH. PD byla schválena na předchozí RM. 

Usnesení (úkol) č. 19/50/20: RM ukládá prověřit prostor pro depozit Městských služeb bez
změny  územního  plánu  jako  zařízení  nevýrobních  služeb  na  pozemek  č.  2602/1  v k.ú.
Hustopeče.

Usnesení  č.  20/50/20: RM prohlašuje,  že  plocha  od chodníku ke vchodu domu,  byť na
pozemku v majetku města Hustopeče, slouží pro obsluhu domu. Z toho důvodu si údržbu a
opravu musí zajistit vlastníci domů sami.
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Usnesení č. 21/50/20:  RM schválila smlouvu o dílo s Ing. Bořkem Zvědělíkem, Školní 13,
690 03 Břeclav, IČ: 09130579 na pasport dopravního značení, komunikací a chodníků za cenu
135.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 22/50/20: RM neschválila žádost … a … na zřízení parkovacího místa na ulici
… naproti RD 986/7. 

Usnesení č. 23/50/20: RM schválila Dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č.1091/1 v
k.ú. Hustopeče u Brna s ..., bytem … Rada města pověřuje starostku města podpisem dohody. 

Usnesení č. 24/50/20: RM schválila nájemní smlouvu s Belle Trattoria s.r.o., Střední 933/10,
693 01 Hustopeče, IČ: 08210730 na pronájem části pozemku p.č.1091/1 o výměře 60,5 m2 v
k.ú. Hustopeče u Brna za nájemné 2.857,40 Kč + DPH/rok. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  25/50/20:  RM  schválila uzavírku  chodníku  na  ulici  Kollárova  pro  stavbu
bytového domu investora Stavební společnost Čáslava na nezbytně nutnou dobu, tj. pouze na
naložení  a  vyložení  materiálu.  Požadovaná  období  budou  sdělena  MPO  na  základě
předloženého harmonogramu výstavby BD a následně schválena. 

Usnesení  č.  26/50/20:  RM  neschvaluje žádost  Stavební  společnosti  Čáslava  o  zábor
chodníku  na  ulici  Kollárova  z  důvodu  zřízení  staveniště  a  ukládky  materiálu  na  stavbu
bytového domu. 

Usnesení č. 27/50/20: RM neschvaluje zábor pozemků veřejných ploch u polikliniky na ul.
Hybešova pro stavebníky v rámci realizace stavby Domu pro seniory. 

Usnesení  č.  28/50/20:  RM schválila Zadávací  dokumentaci  na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem „MODERNIZACE ZŠ HUSTOPEČE, NÁDRAŽNÍ 4 –
stavební práce“. Dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  29/50/20:  RM  schválila složení  komise  pro  otvírání  obálek  a  posouzení  a
hodnocení  nabídek  na  veřejnou  zakázku  malého  rozsahu  na  stavební  práce  s  názvem
„MODERNIZACE ZŠ HUSTOPEČE, NÁDRAŽNÍ 4 – stavební práce“. 
Členové komise: …, …, … 
Náhradníci: …, …, … 

Usnesení  č.  30/50/20:  RM schválila seznam  oslovených  uchazečů  na  veřejnou  zakázku
malého  rozsahu  na  stavební  práce  s  názvem  „MODERNIZACE  ZŠ  HUSTOPEČE,
NÁDRAŽNÍ 4 – stavební práce“. 
-KEMOstav s.r.o, IČ 06041167, Lidická 700/19, 602 00 Brno 
-JS - abacus s.r.o, IČ 26288591, Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče 
-Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ 25585142, U zbrojnice 588, 69156 Hrušky 
-STAVIMAL s.r.o., IČ 26921677, Pražákova 510/51, Horní Heršpice, 619 00 Brno 
-STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ 26285363, Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín 
-ESOX, spol. s r.o., IČ 00558010, Libušina třída 826/23, 623 00 Brno 

Usnesení č. 31/50/20:  RM schválila zrušení veřejné zakázky malého rozsahu „Regenerace
zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče“. 
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Usnesení č. 32/50/20: RM schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Regenerace
zahrady  MŠ  Na  Sídlišti,  Hustopeče  –  nové  vyhlášení“  včetně  opravené  zadávací
dokumentace. 

Usnesení  č.  33/50/20:  RM  schválila složení  komise  pro  otevírání  obálek,  posouzení  a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče –
nové vyhlášení“: …, …, …, náhradníci: …, …, … 

Usnesení  č.  34/50/20:  RM schválila seznam  oslovených  uchazečů  na  veřejnou  zakázku
malého rozsahu „Regenerace zahrady MŠ Na Sídlišti, Hustopeče – nové vyhlášení“ 
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. 
6) HOLÍK stav s.r.o., č.p. 111, 679 05 Březina, IČO: 28344804 
7) SARAHS associates s.r.o., M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, IČO:03273661 

Usnesení   (úkol)   č. 35/50/20:   RM ukládá zadat poptávku na zpracování studie "Přístavba ZŠ
Komenského, 1. stupeň".

Usnesení č.  36/50/20:  RM neschvaluje návrh na uzavření  dodatku ke smlouvě o dílo  se
STRAET ARCHITECTS s.r.o., Na poříčí 1918/11, 110 00 Praha, IČ: 27864618, kterým se
přesunují položky za dozory na stavbě na projektování v rámci projektu „Stavební úpravy a
modernizace Společenského domu Hustopeče. 

Usnesení č. 37/50/20:  RM schválila výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky
malého rozsahu „Veřejné osvětlení na hřbitově v Hustopečích" uchazeče FIA - elektroslužby
s.r.o., Šafaříkova 23, 693 01 Hustopeče IČ: 27739651. 

Usnesení  č.  38/50/20:  RM schválila pořadí  nabídek  na  dalších  místech  v  rámci  veřejné
zakázky  malého  rozsahu  „Veřejné  osvětlení  na  hřbitově  v  Hustopečích"  uchazeče  PV
SERVICE PLUS s.r.o., Bratislavská 176, 695 01 Hodonín, IČ: 03293734. 

Usnesení č. 39/50/20:  RM schválila smlouvu o dílo na plnění z veřejné zakázky malého
rozsahu „Veřejné  osvětlení  na  hřbitově  v  Hustopečích"  s  uchazečem FIA -  elektroslužby
s.r.o., Šafaříkova 23, 693 01 Hustopeče, IČ: 27739651 za cenu 746.374,91 Kč bez DPH. 

Usnesení  č.  40/50/20:  RM schválila smlouvu  s  UniCredit  Leasing  CZ,  a.s.,  Želetavská
1525/1, 140 10 Praha, IČ: 15886492 o převodu vlastnictví k předmětu leasingu k osobnímu
vozu KIA Venga s doplatkem 1.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  41/50/20:  RM  schválila darovací  smlouvu,  kterou  Římskokatolická  farnost
Hustopeče, Třebízského 5, 693 01 Hustopeče, IČO: 65806221 poskytuje městu finanční dar
10.000 Kč na pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti z nízkopříjmových rodin. 

Usnesení  č.  42/50/20:  RM  schválila darovací  smlouvu,  kterou  Apoštolská  církev,  sbor
Hustopeče,  Kollárova 7,  693 01 Hustopeče,  IČO: 64520056 poskytuje  městu finanční  dar
4.000 Kč na pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti z nízkopříjmových rodin. 
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Usnesení  č.  43/50/20:  RM  schválila darovací  smlouvu,  kterou  Nadační  fond  Zdeňky
Frýbertové, Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ:06035817 poskytuje městu finanční dar 5.000 Kč
na pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti z nízkopříjmových rodin. 

Usnesení  č.  44/50/20:  RM schválila darovací  smlouvu,  kterou Hamburger  Recycling  CZ
s.r.o.,  Janáčkova  1451/2,  693 01 Hustopeče,  IČ:  25595822,  poskytuje  městu  finanční  dar
5.000 Kč na pořádání výchovně rekreačního tábora pro děti z nízkopříjmových rodin. 

Usnesení č. 45/50/20: RM schválila smlouvu s Kolem pro život, z.s., Na Florenci 1332/23,
110 00 Praha, l Č: 03401707 o poskytnutí podpory pro konání akce Hustopeče AGROTEC
Tour Škoda Auto. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  46/50/20:  RM  bere  na  vědomí zamítnutí  žádosti  o  prodej  čerstvého  masa
zdechlin drůbeže na tržním místě na Dukelském nám. v Hustopečích. 

Usnesení  č.  47/50/20:  RM schválila poskytnutí  50% slevy  na  nájemném na nebytových
prostorech v majetku města Hustopeče u nájemců, kteří byli nuceni v pronajatých prostorech
omezit či zastavit činnost v období od 1.4.-30.6.2020 v souvislosti s vládními nařízeními proti
šíření pandemie COVID 19. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatků k nájemním
smlouvám. Odpuštění části nájemného je z důvodu důležitého zájmu obce dle § 38, odst. 1
zákona o obcích, kterým je podpora podnikání v mimořádné situaci,  a zachování dobrých
mravů ve smyslu §2, odst. 3 občanského zákoníku. Rada města pověřuje starostku podpisem
dodatků k nájemním smlouvám. Sleva se týká následujících nájemníků v těchto nebytových
prostorách: 
- Dům – Penzion pro důchodce, Žižkova 1, 693 01 Hustopeče: Božena Fialová, Svat. Čecha
965/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 66621356, Jana Maděrová, Strachotín 209, 693 01 Strachotín,
IČ: 63437449, Pavel Furch, Za Kostelem 21, 564 63 Přísnotice, IČ: 07223111, 
- Poliklinika, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče: Jiřina Hrdličková, Polní 1165/6,693 01
Hustopeče, IČ: 68625791, Anna Ivanovna Malíková, Javorová 82 1/11, 693 01 Hustopeče,
IČO:  75503191,  Bc.  Natálie  Bystrzonovská,  Brněnská  268,  691  63  Velké  Němčice,  IČ:
08080496, Jana Mačková, Svat. Čecha 969/16, 693 01 Hustopeče, IČO: 02034719 a Lenka
Fröhlichová, Uherčice 226, 691 62 Uherčice, IČO: 70480508, Martina Živná, Školní 9, 693
01 Hustopeče, IČ: 64454851, 
- prostory kinokavárny, Dukelské nám 42, 693 01 Hustopeče: Wetterová Alena, L. Svobody
1051/22,69301 Hustopeče, IČ: 71943170, 
- prostory Centra volného času, Šafaříkova 1017/40, 693 01 Hustopeče: Diakonie ČCE —
středisko BETLÉM, Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 185 10949
-  prostory  Mateřské  školy  Na  Sídlišti,  ul.  Komenského  4,  693  01  Hustopeče:  Bc.  Hana
Pregrtová, Alšova 659/20, 693 01 Hustopeče, IČ: 7376282
Seznam nájemních smluv dotčených dodatkem ke smlouvě je přílohou zápisu.

Usnesení č. 48/50/20: RM doporučuje ZM ke schválení slevu ve výši 50 % na nájemném na 
nebytových prostorech v majetku města Hustopeče u nájemců, kteří byli nuceni v pronajatých
prostorech omezit či zastavit činnost v období od 1.4.-30.6.2020 v souvislosti s vládními 
nařízeními proti šíření pandemie COVID 19. Sleva se týká RAJ Group. s.r.o., Böhmova 
1776/15, 621 00 Brno, IČ 01749986.
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Odpuštění části nájemného je s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38, odst. 1
zákona o obcích, kterým je podpora podnikání v mimořádné situaci,  a zachování dobrých
mravů ve smyslu §2, odst. 3 občanského zákoníku.

Usnesení č. 49/50/20: RM schvaluje vyhlášení záměru pronájmu zastavěného pozemku p. č.
1226/5 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 50/50/20: RM schvaluje výzvu stávajícímu uživateli zastavěného pozemku p. č.
1226/5 v k.ú. Hustopeče u Brna k zaplacení bezdůvodného obohacení za užívání dotčeného
pozemku za celou dobu užívání.

Usnesení  č.  51/50/20: RM ukládá řešit  možnosti  likvidace  nebezpečného  sjezdu z  ulice
Bratislavská v ploše světelné křižovatky k tržnici Pavlína. 

Usnesení  č.  52/50/20: RM  ukládá vyzvat  majitele  objektu  reklamní  plochy  mezi  ulicí
Brněnská a Janáčkova k doložení užívacích vztahů. 

Usnesení  č.  53/50/20:  RM schválila přenesení  působnosti  rady města  při  rozhodování  o
uzavírání smluvních vztahů pro zajištění chodu Města Hustopeče s částkou do 100.000 Kč vč.
DPH  na  starostku  a  místostarostu.  Při  čerpání  prostředků  se  musí  vždy  řídit  možnostmi
příslušné rozpočtové kapitoly. 

Usnesení  č.  54/50/20:  RM  pověřuje  ...  kontrolou  projektu  „Rekonstrukce  městského
stadionu“ jako plnění městem, vyplývající ze smlouvy o poskytnutí dotace městem na akci. 

Usnesení  č.  55/50/20:  RM  schválila výjimku  ze  směrnice  starostky  1/2018  k  zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a přímému nákupu výrobků a služeb. 

Usnesení č. 56/50/20:  RM schválila oslovení uchazečů pro výměnu kotlů v Penzionu pro
důchodce na Žižkově 1 v Hustopečích: 
1. Štambacher s. r. o. 
2. Bytop - gas s. r. o. 
3. Amper Saving, a. s. 
4. PROFITEAM, topení - voda - plyn s.r.o. 
5. Vodo-topo-plyn Jiří Tomek
6. Instalatér Jiří Kavalíř
7. Jiří Matocha

Usnesení č. 57/50/20:  RM schválila přijetí paní …, nar. …, trvale bytem …, do Domu –
Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, 693 01 Hustopeče, byt č. 106 k datu 15. 07. 2020. 

Usnesení č. 58/50/20: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. 106, Dům – Penzion pro
důchodce,  Žižkova  1,  693  01  Hustopeče,  uzavřenou  mezi  Městem  Hustopeče  jako
pronajímatelem a paní …, nar. …, trvale bytem …, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá s
účinností od 15.07.2020 do 31. 12. 2020 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 59/50/20:  RM schválila Darovací smlouvu ve výši 50.000 Kč, uzavřenou mezi
Městem Hustopeče  jako obdarovaným a  paní  …, nar.  …,  trvale  bytem …, jako dárcem.
Smlouva se uzavírá s účinností k 15. 07. 2020 Text smlouvy je přílohou zápisu. 

6



Usnesení č. 60/50/20: RM neschvaluje přijetí pana …, nar. …, trvale bytem …, do Domu –
Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 106 k datu 01.07.2020. 

Usnesení č. 61/50/20: RM neschvaluje Smlouvu o nájmu bytu – byt č. 106, Dům – Penzion
pro  důchodce,  Žižkova  1,  Hustopeče,  uzavřenou  mezi  Městem  Hustopeče  jako
pronajímatelem a panem …, nar. …, trvale bytem …, jako nájemníkem. 

Usnesení č. 62/50/20:  RM neschvaluje Darovací smlouvu ve výši 25.000 Kč, uzavřenou
mezi  Městem Hustopeče  jako  obdarovaným a  panem …,  nar.  …,  trvale  bytem …,  jako
dárcem. 

Usnesení č. 63/50/20:  RM neschválila změnu názvu služby pro přepravu seniorů a osob se
zdravotním postižením: SENIOR TAXI – na „HUPS“ Hustopečská přeprava seniorů a osob
se zdravotním postižením. 

Usnesení č. 64/50/20: RM schválila žádost …, nar. …, trvale bytem …, o prodloužení nájmu
bytu č. 28, Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, a to do 31. 07. 2021. 

Usnesení č. 65/50/20: RM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 28, na adrese
Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem
…, kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 31.07.2021. 

Usnesení  č.  66/50/20:  RM schválila složení  komise pro hodnocení  nabídek na pronájem
nebytových prostor – baru s kavárnou v budově zrekonstruovaného kina v Hustopečích: 
Členové hodnotící komise: …,   ...   … Náhradníci: …, … 

Usnesení č. 67/50/20: RM bere na vědomí zprávu ředitele SPOZAM ze dne 2.7.2020. 
RM požaduje předložit přehlednější a srozumitelnější vyjádření, včetně návrhu, jakou má jako
ředitel představu o provozu organizace a středisek od 1.1.2021. 

Usnesení č. 68/50/20:  RM projednala návrh řešení skateparku v areálu CVČ Pavučina. K
problematice se rada vrátí dle finančních možností města a dle úspěšnosti v podané dotaci. 

Usnesení č. 69/50/20: RM schválila jako zřizovatel příspěvkové organizace – Mateřská škola
Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče, okres Břeclav souhlasí s realizací projektu OP VVV,
Výzva č. 02_20_080 - Šablony III s názvem projektu "Šablony III – Personální podpora a
rozvojové aktivity pro děti v MŠ Hustopeče". 

Usnesení č. 70/50/20:  RM schválila organizační změny na MěÚ Hustopeče, spočívající ve
snížení počtu zaměstnanců a přesunu správních činností z Odboru dopravy na Správní odbor,
za účelem zvýšení efektivnosti práce, které povedou k úspoře finančních prostředků na MěÚ
Hustopeče. 
Ke dni 09.07.2020 se jedná o organizační změny:      

1. Zrušení pracovního místa na Odboru dopravy Referent státní správy a samosprávy,  
10. platová třída, agenda přestupků. 

2. Zrušení pracovních míst na Odboru kancelář tajemníka Asistent, sekretář, Spisový a
administrativní pracovník, v 7. platové třídě a  Správce informačních a komunikačních
technologií v 9. platové třídě.
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3. Zrušení pracovních míst na Majetkoprávním odboru Finanční referent, koordinační,
projektový  a  programový  pracovník  v 10.  platové  třídě  a  Energetik,  Referent
majetkové správy, Koordinační a programový pracovník v 8. platové třídě.

Organizační struktura MěÚ Hustopeče ke dni 09.07.2020 je přílohou zápisu.
S     účinností od 01.08.2020 se jedná o organizační změny:  

1. Přesun správních činností z Odboru dopravy na Správní odbor. Jedná se o převedení
následujících agend:
- řidičské průkazy a bodový systém (2 pracovní místa)
- registr vozidel (2 pracovní místa)
- technik (2 pracovní místa).

2. Přejmenování  Odboru  dopravy  na  Odbor  přestupků  a  silničního  hospodářství  za
stávajícího vedení vedoucí odboru. 

3. Přejmenování  Správního odboru na Odbor správních činností  za stávajícího vedení
vedoucího odboru.

Organizační struktura MěÚ Hustopeče ke dni 01.08.2020 je přílohou zápisu.

Usnesení  č.  71/50/20:  RM souhlasí s umístěním reklamního  rollupu  pro  kinokavárnu  na
schodech u vstupu do kina na základě žádosti Lazy Fox catering.

Usnesení č. 72/50/20: RM schvaluje na základě pověření Zastupitelstva města Hustopeče dle
usnesení č. 22/XII/20,   zrušení společnosti Technické služby Hustopeče s.r.o., IČ: 25550683
se  sídlem  Hustopeče,  Dukelské  nám.  2/2,  PSČ  693  01  s likvidací  k datu  13.7.2020
likvidátorkou  společnosti  Technické  služby  Hustopeče  s.r.o.,  IČ:  25550683  se  sídlem
Hustopeče,  Dukelské  nám.  2/2,  PSČ 693 01 …, nar.  …,  bytem … a současně  schválila
smlouvu o výkonu funkce likvidátora. Text smlouvy je přílohou zápisu.

Usnesení  č.  73/50/20:  RM  schválila uzavření  smlouvy  o  nájmu  reklamní  plochy  mezi
Sportovním  zařízením  města  Hustopeče,  příspěvkovou  organizací,  se  sídlem  Brněnská
526/50,  693 01  Hustopeče,  IČ:  49963147  a  panem  Pavlem  Furchem,  trvale  bytem  Za
Kostelem  21,  664 63  Přísnotice,  IČ:  07223111  pro  umístění  reklamního  banneru  pod
tobogánem na letním koupališti v období od 7.7.2020 do 31.08.2020 za částku 1.700 Kč.
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