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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 57. schůze Rady města Hustopeče konanou dne 31.01.2017 v 
kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 
Usnesení RM č. 1/57/17: RM schválila program jednání dnešní RM. 
 
Usnesení RM č. 2/57/17: RM schválila ocenění města pro umístěné sportovce z Hustopečí 
v rámci Sportovce roku okresu Břeclav ve formě poukázky na 1.500 Kč jako ocenění města pro 
oceněné účastnice (…). 
 
Usnesení RM č. 3/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení, aby podle § 46 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, zamítlo návrh SETRA – ARTES s.r.o., se 
sídlem Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno, evidovaný dne 03.11.2016, na změnu Územního 
plánu Hustopeče, spočívající ve zrušení územní rezervy DS/R 148. 
 
Usnesení RM č. 4/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení rozhodnutí o pořízení Změny č.2 
Územního plánu Hustopeče s obsahem:  
1. Úprava plochy VL/Z 60; návrh Karel Losenický, Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha a IKL a. 
s., IČO 264 82 959, Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 
2. Vymezení plochy pro parkoviště pro osobní automobily na Mandloňové stezce; vlastní 
podnět města Hustopeče  
3. Prověření a upřesnění požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje 
4. Úprava části nadregionálního biokoridoru K 158; návrh OŽP MěÚ Hustopeče   
5. Úprava vyplývající z právních předpisů 
 
Usnesení RM č. 5/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení určení zastupitele pro pořízení 
Změny č. 2 územního plánu Hustopeče starostka PaedDr. Hana Potměšilová. 
 
Usnesení RM č. 6/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení upravené Zásady úhrady nákladů 
změny územního plánu. Text zásad a vzor smlouvy jsou přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 7/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení koupi pozemku parcela číslo KN 
2879/96 o výměře 5.540 m2 za cenu dle BPEJ v lokalitě Kabely. 
 
Usnesení RM č. 8/57/17: RM doporučuje ZM neschválení záměru směny pozemků p.č.3981, 
3986, 3987, 3914/1 na LV č.10001 za pozemky soukromého vlastníka p.č.5406/9  a 5406/10 
na LV č. 693, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že zbývající výměra bude doplacena žadatelem 
dle ceny půdy v místě a čase obvyklé. 
 
Usnesení RM č. 9/57/17: RM neschválila souhlas s PD č. 27/2016 vyhotovenou SPK  Ing. 
Václav Cichra, Nádražní 9, Hustopeče, PSČ 693 01, na stavbu „BYTOVÝ DŮM kú. Hustopeče 
– ul. Nová – pč.2136“ pro investora RRM, s. r. o., IČO 05401615, se sídlem Na Hrudách 1147, 
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Břeclav, PSČ 690 02. Nesouhlas je pro účely územního a stavebního řízení. Nesouhlas je 
z důvodu nedostatečného odstupu domu od sousedních nemovitostí. 
 
Usnesení RM č. 10/57/17: RM neschválila souhlas se Smlouvou o souhlasu se stavbou 
přípojek inženýrských sítí, sjezdu na pozemku města p. č. 1657/1 v k. ú. Hustopeče u Brna dle 
PD č. 27/2016 vyhotovenou SPK  Ing. Václav Cichra, Nádražní 9, Hustopeče, PSČ 693 01, na 
stavbu „BYTOVÝ DŮM kú. Hustopeče – ul. Nová – pč.2136“ pro investora RRM, s. r. o., IČO 
05401615, se sídlem Na Hrudách 1147, Břeclav, PSČ 690 02, s vratnou kaucí ve výši 5.000 
Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. Nesouhlas je z důvodu 
nedostatečného odstupu domu od sousedních nemovitostí. 
 
Usnesení RM č. 11/57/17: RM schválila souhlas se stavbou s podmínkou, že je v souladu 
s územním plánem města, pro stavbu RD na parc. č. 3982/3 v k. ú. Hustopeče u Brna pro …, 
bytem Hustopeče, …, PSČ 693 01, jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 3799/1 v k. ú. 
Hustopeče u Brna. 
 
Usnesení RM č. 12/57/17: RM odkládá projednání smlouvy o souhlasu se stavbou technické 
infrastruktury na pozemcích města z důvodu plánované bytové výstavby na pozemcích parc. č. 
4792/46 a 4792/47 v k. ú. Hustopeče u Brna  
 
Usnesení RM č. 13/57/17: RM schválila zábor části Dukelského náměstí o výměře 9 m2 (dle 
zákresu) na pozemku p.č.81/1 v k.ú. Hustopeče u Brna pro žadatele Autocentrum hm, s.r.o., U 
Nemocnice 3137/4, 690 02 Břeclav na dobu 1.-28.2.2017 dle sazebníku obecně závazné 
vyhlášky. 
 
Usnesení RM č. 14/57/17: RM odkládá do příští RM schválení vjezdu vozidel do 7,5 t k 
zajištění nakládky/vykládky zařízení a vybavení sklepa k pozemkům p.č. 373, 374 v k.ú. 
Hustopeče u Brna, a to nejvýše 5x ročně, konkrétní termín bude uživatelem sklepa oznámen 
vždy minimálně 1 den předem správci komunikace.  
 
Usnesení RM č. 15/57/17: RM schválila revokaci usnesení č.17/55/17 a schvaluje dodatek k 
nájemní smlouvě s Kamenným vrchem s.r.o., Rokytnice 32, 763 21 Rokytnice, IČ: 29216885, 
kterým se snižuje pronajímaná plocha na 5,624 ha. Text dodatku je přílohou zápisu. Dodatek 
bude podepsán při propachtování pozemků novému uživateli. 
 
 
Usnesení RM č. 16/57/17: RM schválila zveřejnění záměru pachtu pozemků v k.ú. Hustopeče 
u Brna na LV č.10001: p.č.5422/53, 5400/1, 5426/22, 5426/24, 5475, 5476/1, 5476/18, 
5476/22, 5476/23, 5476/24, 5476/25, 5476/26, 5520/1, 5520/3, 5520/4, 5520/5, 5520/6, 5520/7, 
5520/8. Text záměru je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 17/57/17: RM schválila objednávku na vyhotovení geometrického plánu, 
kterým dojde k vydělení části pozemku o výměře 17.180 m2 z pozemku p.č.2997 vedeného 
jako orná půda v k.ú. Strachotín na LV č.10001. Objednávka bude realizována až po schválení 
směny plochy za pozemek 4792/10 v k.ú. Hustopeče u Brna v zastupitelstvu města. 
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Usnesení RM č. 18/57/17: RM schválila Revokaci usnesení č. 43/54/16 a schvaluje Smlouvu 
o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 
04084063, se sídlem Praha 3, Olšanská 6, PSČ 130 00, na realizovanou stavbu „VPI Hustopeče, 
Kollárova polyf_dům“ na pozemcích města Hustopeče parc. č. 475/2, 475/4, 475/5, 494/1, 
598/1, 599/1, 620/11 v k. ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav, zapsaných na LV 10001 u  
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, za jednorázovou úplatu ve výši 5000 Kč bez DPH 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3545-171/2015 vypracovaném GK GEO2007, s.r.o., č. 
374/2016 ze dne 21.10.2016 který je nedílnou přílohou této smlouvy. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 
 
Usnesení RM č. 19/57/17: RM schválila revokaci usnesení č. 18/45/16 a schvaluje smlouvu s 
E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085240 o zřízení 
služebnosti energetického vedení na dotčených pozemcích p.č. 575/3 a 778 v k.ú. Hustopeče u 
Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 20/57/17: RM pověřuje starostku a místostarostu jednáním o možnostech 
převodu pozemků na město Hustopeče pod stávajícím chodníkem na ulici Mírová parcely číslo 
KN 992/12, 992/14, 991/31, 991/24, 991/38, 991/2 992/17 a 991/23 vše v katastrálním území 
Hustopeče u Brna. 
 
Usnesení RM č. 21/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatné nabytí pozemku 
parc. č. KN 335/6 v katastrálním území Celné vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí od ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 
1024/11A, 130 00 Praha 3-Žižkov, IČ: 01312774 
 
Usnesení RM č. 22/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení záměr uzavření směny pozemku 
města Hustopeče parcela číslo KN 2290 vedeném jako trvalý travní porost o výměře 921 m2 za 
pozemky ve vlastnictví společnosti Krematorium Hustopeče s.r.o., Úvoz 508/5, Hustopeče 602 
00, IČ: 28275713, pozemky p.č.506/3 vedeného jako ostatní plocha o výměře 946 m2 a p.č. 
506/8, vedené jako ostatní plocha o výměře 8 m2 zapsaných na LV č.3135 v k.ú. Hustopeče u 
Brna s tím, že strany směnné uhradí poměrné náklady na směnu pozemků. Text záměru je 
přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 23/57/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 
Hustopečské skákání 2017 s firmou VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 
Břeclav,  IČ 42324149 
 
Usnesení RM č. 24/57/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 
Hustopečské skákání 2017 s firmou BRENNA s.r.o. se sídlem Jakubské nám. 129/7, 602 00 
Brno, IČ 26896451 
 
Usnesení RM č. 25/57/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí vzájemného plnění na 
Hustopečské skákání 2017 se Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm 
Hustopeče se sídlem Masarykovo nám. 1, 693 01 Hustopeče, IČ 16355474 
 
Usnesení RM č. 26/57/17: RM schválila smlouvu na pronájem haly pro akci Hustopečské 
skákání 2017 mezi městem Hustopeče a Sportovním zařízením města Hustopeče, p.o. 
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Usnesení RM č. 27/57/17: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 
autorské odměny (autorského provozovacího honoráře) 2.315 Kč vč. DPH za živé užití 
hudebních děl k tanci na II. Městském bále 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. 28/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení ponechání Obecně závazné 
vyhlášky města Hustopeče č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol 
zřízených městem Hustopeče a Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 4/2016, kterou 
se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče ve schválené podobě 
a vysvětlení systému umísťování dětí do základních a mateřských škol umístit v Hustopečských 
listech, na webu města Hustopeče a obou mateřských a základních škol v tomto znění: 
 „Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Hustopeče a Hustopeče č. 4/2016, kterou se stanoví školské 
obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče s účinností od 01.01.2017 v souladu se 
školským zákonem rozdělily město Hustopeče na školské obvody. Pro zápisy nových dětí do 
mateřských škol a 1. tříd základních škol tedy platí toto rozdělení a škola či školka musí 
přednostně umístit všechny děti z jí stanoveného školského obvodu, které se dostaví k zápisu. 
Rodiče mohou požádat o zápis dítěte do školy či školky, i pokud nepatří do jejího školského 
obvodu, ale škola či školka může tyto děti přijmout až poté, co jí zbude volná kapacita po 
umístění dětí z vyhláškou daného obvodu.“ 
 
Usnesení RM č. 29/57/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování 
projektové dokumentace na „Modernizaci ZŠ Hustopeče, Nádražní 4“ s DEA Energetickou 
agenturou, s.r.o. se sídlem Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656. text dodatku je 
přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 30/57/17: RM bere na vědomí žádost o snížení nájemného panem Tomášem 
Rychlým na objekt restaurace na Společenském domě, Herbenova 423/4, Hustopeče z důvodu 
ukončení provozu restaurace. 
 
Usnesení RM č. 31/57/17: RM schválila nového nájemce restaurace na Společenském domě, 
Herbenova 423/4, Hustopeče, paní Lenku Slukovou, Na Hradbách 6, Hustopeče. Smlouva se 
uzavře po dokončení základních úprav interiéru. 
 
Usnesení RM č. 32/57/17: RM schválila ukončení nájemní smlouvy restaurace na 
Společenském domě, Herbenova 423/4, Hustopeče, s Tomášem Rychlým ke dni 1.2.2017, 
s podmínkou odstranění letní zahrádky před restaurací. 
 
Usnesení RM č. 33/57/17: RM vzala na vědomí dopis p. … k uzavření cesty k vysílači. RM 
konstatuje, že pozemek p.č. 3509 v k.ú. Hustopeče u Brna pod cestou je historicky v majetku 
soukromé osoby, město žádný pozemek neprodávalo. Cesta je stále průchozí. 
 
Usnesení RM č. 34/57/17: RM vzala na vědomí odpor proti žalobě na Halp Print pro dlužné 
nájemné a příslušenství, současně RM schválila pokračovaní v soudním řízení na vymožení 
zmíněné pohledávky. 
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Usnesení RM č. 35/57/17: RM schválila smlouvu s TJ Agrotec Hustopeče z.s., Šafaříkova 
1016/22, Hustopeče, IČ: 13690655 o právu provést stavbu ,,Rekonstrukce atletického stadionu" 
na částech pozemků p.č.885/1 a 885/4 v k.ú. Hustopeče u Brna dle projektové dokumentace 
vyhotovené Miroslavem Vypušťákem, ČKAIT 1300883. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 36/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení změnu obecně závazné vyhlášky 
města č. 2/2016, která by upřesnila počet a názvy jednotlivých plesů (tradiční akce). 
 
Usnesení RM č. 37/57/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 
„Dodávka a montáž telefonní ústředny s příslušenstvím“ uchazeče STAND CZ spol. s r.o. se 
sídlem Olomoucká 3419/9, 618 00 Brno, IČ 25563068 
 
Usnesení RM č. 38/57/17: RM schválila umístění uchazeče na 2. místě ve veřejné zakázce 
„Dodávka a montáž telefonní ústředny s příslušenstvím“ Radek Mahovský se sídlem 691 62 
Uherčice 376, IČ 69683816 
 
Usnesení RM č. 39/57/17: RM schválila smlouvu o dílo na dodávku a montáž telefonní 
ústředny s příslušenstvím se společností STAND CZ spol. s r.o. se sídlem Olomoucká 3419/9, 
618 00 Brno, IČ 25563068 za částku 398.650,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 40/57/17: RM schválila servisní smlouvu na telefonní ústřednu s 
příslušenstvím se společností STAND CZ spol. s r.o. se sídlem Olomoucká 3419/9, 618 00 
Brno, IČ 25563068 za částku 900,- Kč měsíčně bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 41/57/17: RM schválila revokaci usnesení č.33/50/16 a současně schválila 
smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330040478/004 se společností E.ON Distribuce 
a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na akci 
„Hustopeče, Nerudova, obnova DP, Nečas“ na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 
575/6 a 778 v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3574-20750/2017 zhotovený firmou MDP 
Geo s.r.o., za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 42/57/17: RM schválila dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s MUDr. Danou 
Papouškovou, Hoblíkova 4, Brno IČ: 70288283, kterým se snižuje počet pronajímaných 
movitých věcí v objektu polikliniky a měsíční nájemné se snižuje na 290 Kč. Text dodatku je 
přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 43/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení uvolnění příspěvku ve výši 
182.407 Kč pro Nemocnici Hustopeče, p.o. JMK, Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ 04112029, 
na pořízení videogastroskopu pro gastroenrologickou ambulanci. 
 
Usnesení RM č. 44/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení č. 23/XVII/16 
a současně doporučuje ke schválení smlouvu, kterou se poskytuje Nemocnici Hustopeče, p.o. 
JMK, Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ: 04112029 individuální dotace ve výši 182.407 Kč na 
pořízení videogastroskopu pro gastroenterologickou ambulanci. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 
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Usnesení RM č. 45/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení udělení následujících dotací a 
darů, včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele: 
1) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na rybářské 
závody dětí pořádané ke Dni dětí a mládeže ve výši 5.000 Kč 
2) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na zhotovení 
ližin na vytahování loďky na rybníce Hustopeče II, která se používá na krmení ryb ve výši 
5.000 Kč 
3) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 
výměnu otopných těles v přísálí společenského sálu v kostele sv. Václava v Hustopečích ve 
výši 70.000 Kč 
4) DOTYK II. o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na zajištění sociálních 
služeb pro dítě z Hustopečí s PAS (porucha autistického spektra) ve výši 7.921 Kč 
5) Domovinka Němčičky o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na poskytování 
služeb ambulantně a pobytové v zařízení ve výši15.000 Kč 
6) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 
na úhradu provozních a mzdových nákladů pracovníků poskytujících péči výhradně pro občany 
Hustopečí ve výši 45.000 Kč 
7) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 
pronájem tréninkových hodin pro děti 6-14 let plaveckému klubu na rok 2017 a na 24. ročník 
závodů „Hustopečský džbánek“ ve výši 140.000 Kč 
8) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na vydávání časopisu 
„Malovaný kraj“ ve výši 1.000 Kč 
9) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, spolek, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 
na činnost TS Lady Stars Hustopeče a spolupráci s evropskými tanečními studii v rámci 
projektu EU Erasmus ve výši 30.000 Kč 
10) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G.Masaryka, poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hustopeče na činnost Studentského parlamentu a podporu talentovaných žáků a studentů na 
Gymnáziu T.G.Masaryka ve výši 8.000 Kč 
11) Diecézní charita Brno-Oblastní charita Břeclav, poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Hustopeče na činnost Kontaktního centra s terénním programem Břeclav, služba pro uživatele 
návykových látek a jejich blízké ve výši 20.000 Kč 
12) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 
na nájem za skautskou klubovnu Hustopeče, dle smlouvy ve výši 8.440 Kč 
13) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o.s. poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 
opravu střechy klubovny ve výši 20.000 Kč 
14) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na na 
všeobecnou sportovní přípravu v roce 2017 ve výši 15.000 Kč 
15) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 
šachového klubu ve výši 10.000 Kč 
16) Zuzana Skoupá, Miniškolka Bobík, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na Letní 
příměstský tábor pro děti předškolního věku (3-5) ve výši 0 Kč 
17) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 
zajištění provozních nákladů městského stadionu, zajištění dopravy mládeže oddílu, pronájem 
sportovních ploch pro zimní přípravu, materiální vybavení mládežnických mužstev, organizace 
příměstského tábora a fotbalové školy + turnaje mládeže FC Hustopeče ve výši 405.000 Kč 
18) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na platy 
trenérů mládeže do 18 let FC Hustopeče v roce 2017 ve výši 40.000 Kč 
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19) Středisko rané péče SPRP Brno, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 
pro dvě rodiny s dětmi se zrakovým postižením z Hustopečí ve výši 16.000 Kč 
20) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na platy trenérů pro 
děti a mládež v roce 2017 ve výši 70.000 Kč 
21) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost a provozní 
náklady oddílů mládeže ve výši 770.000 Kč 
22) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost a provozní 
náklady oddílů mládeže (soutěže, turnaje, náklady na dopravu,….) ve výši 320.000 Kč 
23) CONCENTUS MORAVIAE Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče dle smlouvy ze dne 10.6.2015 ve výši 45.000 Kč 
24) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Hustopeče, poskytnutí dotace z 
rozpočtu města na projekt Ambulantní balíčky lázně Lednice ve výši 40.000 Kč 
25) Muzejní spolek Hustopeče o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města na kulturní činnost a 
aktivity Muzejního spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve výši 
14.000 Kč  
26) BILICULUM, z.ú., poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost Denního stacionáře 
Mikulov ve výši 10.000 Kč 
27) AMD-Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, poskytnutí daru z rozpočtu 
města na činnost spolku ve výši 1.500 Kč 
 
Usnesení RM č. 46/57/17: RM bere na vědomí zápis z komise pro práci se seniory a 
handicapovanými občany konané dne 23.1.2017 
 
Usnesení RM č. 47/57/17: RM schválila 20.000 Kč pro činnost Komise pro práci se seniory a 
handicapovanými občany na akci setkání seniorů 2017. 
 
Usnesení RM č. 48/57/17: RM bere na vědomí zápis z komise obřadů a slavností, konané dne 
09.01.2017. 
 
Usnesení RM č. 49/57/17: RM bere na vědomí zápis z jednání sociální komise ze dne 11. 1. 
2017. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 50/57/17: RM ukládá vedení města jednat s ředitelem SPOZAMu o 
dalším využívání sportovní haly  
 
Usnesení RM č. 51/57/17: RM schválila zapůjčení rozběžiště pro ZŠ Břeclav na akci 
Břeclavská laťka za smluvní nájemné 6.000 Kč. 
 
Usnesení RM č. 52/57/17: RM projednala Plán odpadového hospodářství města Hustopeče, 
k předloženému plánu nemá RM žádné připomínky. Text Plánu odpadového hospodářství 
města Hustopeče je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 53/57/17: RM doporučuje ZM ke schválení Plán odpadového hospodářství 
města Hustopeče. Text Plánu odpadového hospodářství města Hustopeče je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 54/57/17: RM schválila podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 
vyhlášeného 1. kola grantového řízení Oranžový přechod Nadace ČEZ. 
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Usnesení RM č. 55/57/17: RM schválila podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
Vinařským fondem na realizaci projektu České a Moravské vinařství – 13. rok v EU. 
 
Usnesení RM č. 56/57/17: RM schválila podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
Vinařským fondem na realizaci projektu Nominační výstava vín. 
 
Usnesení RM č. 57/57/17: RM schválila podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
Vinařským fondem na realizaci projektu 8. Světový duel vín – Hustopeče 2017. 
 
Usnesení RM č. 58/57/17: RM schválila podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
Vinařským fondem na realizaci projektu Světový duel vín 2017 - seminář. 
 
Usnesení RM č. 59/57/17: RM schválila podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
Vinařským fondem na realizaci projektu Burčákové slavnosti 2017. 
 
Usnesení RM č. 60/57/17: RM schválila podání žádosti o poskytnutí finanční podpory 
Vinařským fondem na realizaci projektu Svatomartinské slavnosti 2017. 
 
Usnesení RM č. 61/57/17: RM schválila rozpočet vinařských akcí pro rok 2017 – O 
Hustopečskou pečeť, Nominační výstava vín, Svatomartinské slavnosti, Světový duel vín, 
Burčákové slavnosti. Rozpočet je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 62/57/17: RM bere na vědomí vyúčtování vinařských akcí Oslava 
Svatomartinských vín 2016 s výsledkem -81.430 Kč, Světový duel vín 2016 -8.746 Kč. 
 
Usnesení RM č. 63/57/17: RM bere na vědomí rozbor příjmů, výdajů, podpor a příspěvků na 
kulturu městem Hustopeče v letech 2009 – 2016. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 64/57/17: RM bere na vědomí hospodářský výsledek ZŠ Komenského 
za rok 2016 zpracovaný interním auditem města, včetně zprávy ředitele ZŠ k výsledku. Rada 
požaduje rozklíčovat veškeré vstupy ze strany města vůči škole. 
 
Usnesení RM č. 65/57/17: RM schválila přidělení bytu č. 29 na adrese Svat. Čecha 174/3, 
Hustopeče, … do nájmu s platností od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018. 
 
Usnesení RM č. 66/57/17: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 29, na adrese Svat. Čecha 
174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní … , a to s platností od 01. 02. 2017 do 31. 
01. 2018. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 67/57/17: RM schválila Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb – č. smlouvy 042589/17/OSV. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 68/57/17: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 
zajištění rozvozu stravy, doprovodu k lékaři, přepravu osobním automobilem, úklid domácnosti 
uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a panem …, trvale bytem …, 
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Hustopeče, jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 31. 01. 2017. Text smlouvy je 
přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 69/57/17: RM schválila revokaci usnesení RM č. 26/79/13 a nově RM 
schvaluje přenesení působnosti rady města při rozhodování ve věcech ztrát a nálezů města 
Hustopeče na referenty Odboru kancelář tajemníka Městského úřadu. RM pověřuje podpisem 
těchto rozhodnutí vedoucího Odboru kancelář tajemníka. 
 
Usnesení RM č. 70/57/17: RM schválila objednávku sestavy frankovacího stroje Neopost IS-
440 od společnosti Evrofin za cenu 98.322 Kč bez DPH. 
 
Usnesení RM č. 71/57/17: RM schválila hodnocení Systému náležité péče a posoudila riziko 
uvedení nezákonně vytěženého dřeva poprvé na vnitřní trh jako zanedbatelné. 
 
Usnesení RM č. 72/57/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 
přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 73/57/17: RM ukládá řešit využívání zastavěného pozemku na ul. 
Kurdějovské, p.č. 490/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 5 m2 v rozsahu nově vzniklého 
a vyčleněného pozemku p.č. 490/3 a části pozemku města p.č.494/1 vedeného jako ostatní 
plocha o výměře 2 m2 v rozsahu nově vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 494/11 a současně 
přístup na pozemky p.č 7627/3, 7627/6 a 7627/5 za domem. Všechny pozemku jsou v k.ú. 
Hustopeče u Brna. Požadovat po majiteli domu doplacení bezdůvodného obohacení za 
využívání zastavěného pozemku. 
 
Usnesení RM č. 74/57/17: RM bere na vědomí výsledek měření průjezdu vozidel na ul. 
Starovická 
 
Usnesení RM (úkol) č. 75/57/17: RM ukládá zajistit prodloužení provozu semaforů ve městě 
alespoň do 18:30 hod. v pracovní dny. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 76/57/17: RM ukládá zajistit pravidelné vyvážení košů u chodníku ke 
smuteční obřadní síni. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 77/57/17: RM ukládá Městské policii prověřit oprávnění k parkování 
osobních vozidel v obytné zóně na ulici Pionýrská. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 78/57/17: RM ukládá zajistit úklid a posbírání vymrzlých kamenů na 
parkovišti u polikliniky, jakmile to dovolí počasí. 
 
Usnesení RM č. 79/57/17: RM schválila zahájení veřejné zakázky malého rozsahu včetně 
zadávací dokumentace „VO Hustopeče, 1. Rozšíření VO na spojovací ulici mezi ulicemi 
Javorová a Dlouhá, 2. Rozšíření VO na ulici U Větrolamu. 3. Rozšíření VO na ulici Svatopluka 
Čecha. 
 
Usnesení RM č. 80/57/17: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „VO Hustopeče, 1. Rozšíření VO na spojovací 
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ulici mezi ulicemi Javorová a Dlouhá, 2. Rozšíření VO na ulici U Větrolamu. 3. Rozšíření VO 
na ulici Svatopluka Čecha“  
Členové komise: … 
Náhradníci: … 
 
Usnesení RM č. 81/57/17: RM schválila oslovení těchto účastníků k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu „VO Hustopeče, 1. Rozšíření VO na spojovací ulici mezi 
ulicemi Javorová a Dlouhá, 2. Rozšíření VO na ulici U Větrolamu. 3. Rozšíření VO na ulici 
Svatopluka Čecha“:  
1. ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, 

vložka 52291, IČ 278 04 721  
2. FIA - elektroslužby s.r.o., se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 Hustopeče, IČ 27739651  
3. Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 303/34, 693 01, Hustopeče, IČ 65367774  
4. ELE-MONT, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 26947676 
5. RGV a.s., se sídlem J. Opletala 2403, 690 00 Břeclav, IČ 25915827 
 
 
 
Ukončeno v Hustopečích dne 31.01.2017 v 15:00 hod. 
Zapsal MVDr. Pavel Michalica  
 
 
 
 
 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka  

 Bořivoj Švásta  
místostarosta  

 


