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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 55. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 3. 1. 2017 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 
 

 

 

Usnesení RM č. 1/55/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/55/17: RM schválila finanční dar 2.000 Kč pro žáka FC Hustopeče … za 

umístění v anketě „Fotbalista roku 2016“ okresu Břeclav. 

 

Usnesení RM č. 3/55/17: RM schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací města 

Hustopeče v navržené výši. Návrh je součástí zápisu. 

 

Usnesení RM č. 4/55/17: RM schválila dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 8060378519 - pojištění 

majetku a odpovědnosti s ČSOB Pojišťovnou a.s. a městem.  

 

Usnesení RM č. 5/55/17: RM schválila podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení 

ve věci dlužníka Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost se sídlem Brněnská 

3883/48, 695 01 Hodonín, IČ 29283272 vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 

40 INS 26075/2016.  

 

Usnesení RM č. 6/55/17: RM schvaluje pokácení břízy v zahradě Penzionu, Žižkova 1, 

Hustopeče s podmínkou vysazení náhradní výsadby dle projektu. Tuto bude financovat 

soukromý subjekt. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 7/55/17: RM ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ vyzvat vlastníka 

nevzhledného skládacího přístřešku na osobní vozidlo na ul. Mírové k jeho vyklizení z 

městského pozemku a k ukončení nepovoleného záboru.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 8/55/17: RM ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ k objektu Celné 

Těchonín doložit: 

- geometrický plán pro vyznačení obvodu budovy  

- dokumentaci stavby – pokud se dochovala, případně zjednodušenou dokumentaci  

(pasport stavby) dle vyhl. č. 499/2006 S., o dokumentaci staveb, v platném znění,  

příloha č. 7 bod 2  

- doklady týkající se povolení popřípadě kolaudace stavby, pokud se dochovaly, datum  

vzniku stavby.  

 

Usnesení RM č. 9/55/17: RM schválila návrh Smlouvy o spolupráci na realizaci prvků 

územních systému ekologické stability se společností ZEMOS a.s., IČ: 63470381, se sídlem 

Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice ohledně realizace nadregionálního biokoridoru na 

pozemku města Hustopeče parc. č. 4922/13 a regionálního biokoridoru na pozemku parc. č. 

4792/10 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 10/55/17: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou elektrické přípojky 

na pozemku města Hustopeče p.č. KN 8295 dle PD č. ZI6006 autorizovanému projektantovi 
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…, Lázeňská …, Valtice, PSČ 691 42, na stavbu „Hustopeče, VN, TS BORS“ pro investora 

BORS, a. s., Bratislavská 2284/26, Břeclav, PSČ 690 62, a to pro účely vydání územního 

rozhodnutí. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 11/55/17: RM schválila souhlas s položením asfaltového povrchu na pozemku 

města p.č. 8295 v k.ú. Hustopeče u Brna dle předložené projektové dokumentace spol. 

GEPROSTAV energy, s. r. o., Horní Plesová 4375, Hodonín, PSČ 695 01, na stavbu č. 

1030031696..  

 

Usnesení RM č. 12/55/17: RM schválila Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

č. 2025598-0/00003 s dodavatelem Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČ 49455168, se 

sídlem v Břeclavi, PSČ 690 11, ul. Čechova 1300/23, pro odběrné místo Hustopeče, Nádražní 

1169/35. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 13/55/17: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace pro realizaci stavby „Hustopeče - Formanka, kanalizační přípojka“ se 

zhotovitelem Projekce inženýrských sítí s.r.o. se sídlem Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČ 

29319706 za částku 18.200,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 14/55/17: RM neschvaluje souhlas s projektovou dokumentací k územnímu 

řízení pod názvem "SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE" na pozemcích parcela 

číslo KN 5385/28, 5385/43 vyhotovené společnostní Ing. Liborem Schwarzem, IČ: 10563229, 

se sídlem Dlouhá 2, 69301 Hustopeče v zastoupení investora spol. AQUAMID, s. r. o., Krátká 

1221/2, Hustopeče. RM se k žádosti vrátí teprve po dokončení územní studie S10, která je 

připravována pro dotčenou lokalitu. 

 

Usnesení RM č. 15/55/17: RM schválila smlouvu o dílo s Čabou Hagou se sídlem Gen. Peřiny 

1298/16, 693 01 Hustopeče, IČ 13880021 na „Zadláždění vnitřní přístupové cesty v katolické 

části Městského hřbitova v Hustopečích“ za částku 176.750,- Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/55/17: RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu s Krematoriem 

Hustopeče s.r.o., Úvoz 508/5, Brno 602 00, IČ: 28275713, kterou město Hustopeče odkupuje 

pozemky p.č.506/8 a p.č.506/3, obojí vedené jako ostatní plocha na LV č.3135 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za kupní cenu 19.080,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/55/17: RM schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Kamenným vrchem 

s.r.o., Rokytnice 32, Rokytnice 763 21, IČ: 29216885, kterým se pronajímaná plocha snižuje o 

pozemek p.č.5426/22 vedený jako orná půda, zapsaný na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna 

a roční nájemné se snižuje na 26.348,-Kč + DPH. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 18/55/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Hustopeče: Křížový kopec - relaxační zóna a mobiliář“ uchazeče KAVYL, spol. s r.o. se 

sídlem 675 75 Mohelno 563, IČ 49975358.  

 

Usnesení RM č. 19/55/17: RM schválila umístění uchazeče na 2. místě ve veřejné zakázce 

„Hustopeče: Křížový kopec - relaxační zóna a mobiliář“ Ing. Eva Stoklásková Hegerová se 

sídlem Hybrálec 5, 586 01 Jihlava, IČ 62873491  
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Usnesení RM č. 20/55/17: RM schválila smlouvu o dílo na Hustopeče: Křížový kopec - 

relaxační zóna a mobiliář se společností KAVYL, spol. s r.o. se sídlem 675 75 Mohelno 563, 

IČ 49975358 za částku 592.169,70 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 21/55/17: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

– zjednodušené podlimitní řízení „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra“(2) včetně 

příloh  

 

Usnesení RM č. 22/55/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní řízení „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření 

biocentra“(2):  

GREEN PROJECT s.r.o. se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČ 27195783  

Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. se sídlem Za Drahou 1276, 768 61 Bystřice pod 

Hostýnem 1, IČ 26215390  

HORTISCENTRUM s.r.o., Židlochovice, Komenského 220, IČ 26272130  

AGRO Brno - Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, Tuřany, 620 00 Brno, IČ 29365619  

Zahradnické úpravy, s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113  

H-Rekultivace, a.s., Černovice 226, 430 01 Chomutov, IČ 25032739  

KHL- EKO, a.s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, IČ 26160277  

Gabriel, s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 25419455  

Kavyl, s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358  

Ing. Eva Stoklásková Hegerová, Hybrálec 5, 586 01 Jihlava, IČ 62873491 

 

Usnesení RM č. 23/55/17: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra“((2):  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 24/55/17: RM schválila Dohodou o způsobu provedení údržby ochranného 

pásma mezi městem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče a společností ČEPS, a. s., IČ: 

25702556, se sídlem Praha 10, PSČ 101 52, Elektrárenská 774/2, zastoupené spol. ELID, s. r. 

o., IČ: 25514555, se sídlem Velké Meziříčí, PSČ 594 01, Průmyslová 2165, za podmínek 

uvedených v bodě 5 dohody způsobem A.  

 

Usnesení RM č. 25/55/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zřízení vodovodu 

na Městském hřbitově v Hustopečích“ se zhotovitelem Jiřím Kavalířem se sídlem 693 01 

Starovice 247, IČ 48878456  

 

Usnesení RM č. 26/55/17: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 

autorské odměny (autorského provozovacího honoráře) 5.061,- Kč vč. DPH za živé užití 

hudebních děl k poslechu na Oslavě svatomartinských vín a husí, Světovém duelu vín, 

Adventním jarmarku a Adventním koncertu Ensemble Serpens cantat s Ochranným svazem 

autorským pro práva k dílům hudebním, o.s, se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – 

Bubeneč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 27/55/17: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 

autorské odměny (autorského provozovacího honoráře) 7.200,- Kč vč. DPH za živé užití 

hudebních děl k poslechu na Taneční prodloužené, Adventním koncertu Brno Gospel Choir, 

Adventním koncertu Martina Chodúra a Adventním koncertu Miroslava Maňouška a Jany 
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Chocholaté s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s, se sídlem Čs. 

Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč. text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2017 s firmou ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, 

IČ 00558010. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 29/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2017 s firmou Stavba a údržba silnic s.r.o. se sídlem Riegrova 817/37, 

690 02 Břeclav, IČ 26264081. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2017 s firmou Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 

Břeclav, IČ 27696880. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2017 s firmou IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče, 

IČ 46903950. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 32/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2017 s firmou AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, Hustopeče 693 01, 

IČ 00544957. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 33/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2017 s firmou 1) Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, 

Nerudova 303/34 a 2) Milan Ledvina, IČ 44172150, 693 01 Hustopeče, Palackého 404/24, 

podnikající na základě smlouvy o sdružení jako ELMAT sdružení podnikatelů Milan Ledvina 

– Zdeněk Rybář, Nerudova 34, Hustopeče 69301, DIČ CZ7002254061. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2017 s firmou FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 

693 01 Hustopeče, IČ 27739651. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 35/55/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2017 s firmou Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. se sídlem 

Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, IČ 24124664. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/55/17: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce kanalizace v 

ul. Brněnská - Šafaříkova, úsek šachta odlehčovací - šachta nová“ s firmou BROCHIER s.r.o. 

se sídlem Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 Vršovice, IČ 6124624 za částku 182.454,- Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 37/55/17: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

zajištění rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, 

nar. …, trvale bytem Masarykovo nám. …, Hustopeče, jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 03. 01. 2017. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 38/55/17: RM schválila dohodu o uznání a o úhradě peněžitého dluhu formou 

splátek mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Svat. Čecha …, Hustopeče a …, 
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nar. …, trvale bytem Hustopeče, Svat. Čecha …. Text dodatku je přílohou zápisu. Dlužná částka 

je 24.112 Kč. 

 

Usnesení RM č. 39/55/17: RM bere na vědomí informaci o konečném stavu odpisů a odvodů 

Základní školy Komenského vůči rozpočtu města. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 40/55/17: RM ukládá Interní auditorce a Ekonomickému odboru 

připravit stanovisko k dopisu ředitele ZŠ Komenského ze dne 2. 1. 2017. 

 

Usnesení RM č. 41/55/17: RM bere na vědomí informaci k plnění úkolů ZŠ Komenského z 

jednání RM ze dne 13.12.2016  

 

Usnesení RM č. 42/55/17: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise ze dne 

1.12.2016, který je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 43/55/17: RM schválila rozpočet Školské a kulturní komise na rok 2017, který 

je přílohou zápisu z komise ze dne 1.12.2016, s úpravami: 

ad 1) ponechání rozpočtu na dílničky ve stávající výši 

ad 2) úprava rozpočtu na dvouleté ocenění žáků 15.000 Kč 

ad 3) setkání pedagogů se uskuteční ve vinotéce Domu U Synků (ne v SVE) 

 

Usnesení RM č. 44/55/17: RM bere na vědomí zápis z Grantové a investiční komise ze dne 

9.12.2016  

 

Usnesení RM č. 45/55/17: RM schválila objednávku a realizaci mapového portálu města 

firmou Data Procon, s.r.o., Palackého tř. 768/12, Brno, IČ 25315056 za cenu v základní 

navržené sestavě modulů s podmínkou slevy 20% na nákladech za roční provoz.  

 

Usnesení RM č. 46/55/17: RM schválila spolupráci a Čestné členství města Hustopeče s 

Pálava a Lednicko-valtický areál, z.s. - destinační společnost, Brněnská 42, 692 01 Mikulov, 

jejíž součástí bude prezentace města v rámci turistického katalogu pro město zdarma.  

 

Usnesení RM č. 47/55/17: RM schválila statut 13. ročníku soutěžní výstavy vín 

"O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ" 2017. Statut je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 48/55/17: RM schválila osazení přechodného dopravního značení „Zákaz 

stání B29+dodatkovou tabulku E13 s uvedením doby“ na místních komunikacích. Značení bude 

realizováno na dobu nezbytně nutnou k provedení měření zatížení komunikací v souvislosti s 

realizací projektu „Zóna 30“ v ulicích Hybešova, Žižkova, Tábory, Alšova, Sv. Čecha, Sídliště 

a oblast stávající „Obytné zóny Hustopeče“.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 49/55/17: RM ukládá rozeslat návrhy dotací jednotlivým komisím 

s informací, že jednotlivým organizacím se nebude dávat vyšší dotace než v minulém roce. 

Částky pro rozdělení na jednotlivé kategorie:  

Sport   1.900.000 Kč 

Kultura + spolky    300.000 Kč 

Sociální služby    200.000 Kč 
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Usnesení RM č. 50/55/17: RM schválila Žádost o bezplatné poskytnutí prostor sálu Kulturního 

střediska Centru volného času Hustopeče p.o. v neděli 26. února 2017 na pořádání DĚTSKÉHO 

KARNEVALU PRO DĚTI v době od 15:00 – 17:00 hodin.  

 

Usnesení RM č. 51/55/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 52/55/17: RM pověřuje Ing. … přípravou podkladů pro možnost 

vypracování studie dalšího využití Společenského domu na ul. Herbenova. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 53/55/17: RM ukládá Městským službám a Majetkoprávnímu odboru 

zabezpečit (zvýšit bezpečnost) v křižovatce ulic Kollárova, Šafaříkova, Havlíčkova, zejména 

upevnit patník (kámen), aby nedocházelo k rozjíždění trávníku a zvýšit zabezpečení chodníku. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 54/55/17: RM ukládá Městské policii zahrnout do plánu prováděných 

statistických měření průjezdu vozidel i ulici Starovickou, pro zjištění počtu a rychlosti 

projíždějících vozidel. 

 

Usnesení RM č. 55/55/17: RM schvaluje udělení jednorázového peněžitého plnění (odměny) 

předsedům komisí rady města, kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu odměny zastupitele 

předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to …, …, …, ... Výpočet je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 56/55/17: RM schvaluje Směrnici rady města č.1/2017 ke zveřejňování 

smluv, kterou se ruší Směrnice rady města č.1/2016 ke zveřejňování smluv. Dochází v ní k 

navýšení finančního limitu pro zveřejnění na 50.000 Kč bez DPH (viz. Čl.2, odst.4). Účinnost 

směrnice je od 15.1.2017. Text směrnice je přílohou zápisu. 

 

 

 

V Hustopečích dne 03.01.2017 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


