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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 59. schůze Rady města Hustopeče konané 

 dne 28.02.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 
 

Usnesení RM č. 1/59/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/59/17: RM schvaluje přípravu kamerového systému pro zajištění 

bezpečnosti ve městě. Po vypracování cenové a technické náročnosti celého řešení bude 

předloženo k projednání a případnému schválení zastupitelstvem města. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 3/59/17: RM ukládá oslovit statika Ing. … o posouzení průjezdnosti a 

bezpečnosti celé ulice Na Hradbách, zejména z hlediska únosnosti terénních vrstev, pro vozidla 

nad 3,5 tuny. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 4/59/17: RM ukládá zpracovat nacenění opravy asfaltového chodníku 

na Masarykově náměstí na pozemcích p. č. 1221/3 a 1226/53, 1226/62 u bytového domu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 5/59/17: RM ukládá Městským službám odstranit z nádvoří domu U 

Synků oba nově vysazené stromy. Přesadit je do mobilních květináčů – kontejnerů. 

 

Usnesení RM č. 6/59/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/59/17: RM projednala úkol zastupitelstva města 6/XX/17 ze dne 16.2.2017, 

který vznikl na základě zápisu Kontrolního výboru ze dne 14.2.2017. Ve způsobu vedení 

rozpracovaných úkolů a zejména ve způsobu ukončování sledování a zápisu o splnění 

neshledala RM pochybení, pouze doporučuje lépe rozepisovat termíny plnění. 

 

Usnesení RM č. 8/59/17: RM schválila složení projektového týmu k akci "Elektromobil pro 

údržbu města Hustopeče": vedoucí týmu: Bořivoj Švásta, místostarosta; projektový manažer: 

…; odborný garant: …; účetní: ….  

 

Usnesení RM č. 9/59/17: RM schválila Dohodu č. 7700070206/27 o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č . 458/2000 Sb. a o 

právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb.  

 

Usnesení RM č. 10/59/17: RM schválila Dohodu č. 7700070206/57 o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č . 458/2000 Sb. a o 

právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb.  

 

Usnesení RM č. 11/59/17: RM schválila souhlas s povolením vjezdu na ul. Kpt. Jaroše v 

Hustopečích pro vozidla obsluhující stavbu „Vinařství U Harmáčků“ zhotoviteli stavby Davidu 

Poláčkovi, IČ 76158241, Starovičky 301, 693 01 Starovičky. Souhlas se uděluje na dobu od 

28.5. – 31.12.2017 pro vjezd vozidel s maximální hmotností do 20 t. Zhotovitel zamezí 

znečištění a poškození dotčených komunikací, případný úklid a opravy provede na své náklady. 

Současně RM požaduje, aby zajištění zásobování pro objekt bylo zajištěno pouze z přímého 

přístupu z komunikace silnice ulice Kpt. Jaroše. 
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Usnesení RM č. 12/59/17: RM neschválila souhlas s povolením vjezdu na účelovou 

komunikaci odbočující z ul. Kpt. Jaroše ke kapli Sv. Rocha pro vozidla obsluhující stavbu 

„Vinařství U Harmáčků“ zhotoviteli stavby Davidu Poláčkovi, IČ 76158241, Starovičky 301, 

693 01 Starovičky.  

 

Usnesení RM č. 13/59/17: RM neschvaluje výjimku z OZV o rušení nočního klidu, na akci 

Hafo Fest 2017, neboť RM k tomu není oprávněna. Výjimky je možno řešit pouze 

zapracováním akce do OZV.  

 

Usnesení RM č. 14/59/17: RM doporučuje ZM ke schválení zahrnout akci Hafo Fest do příští 

aktualizace OZV o rušení nočního klidu.  

 

Usnesení RM č. 15/59/17: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s VHS Břeclav s.r.o., 

Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149, kterým se rozsah díla mění o vícepráce a 

méněpráce. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/59/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou BROCHIER 

s.r.o. se sídlem Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10 Vršovice, IČ 61246247 na „Rekonstrukci 

kanalizace v ul. Brněnská-Šafaříkova, úsek šachta odlehčovací – šachta nová“, kterým se z 

důvodu nepříznivých klimatických podmínek posunuje termín dokončení díla. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/59/17: RM schválila smlouvu o dílo s Petrem Jeřelou se sídlem 

Bratislavská 454/47, 691 45 Podivín, IČ 65809572 na demontáž původního kotle s 

příslušenstvím a dodávku a montáž nového kotle s příslušenstvím v objektu bydlení č.p. 472 na 

pozemku parc. č. 1753 v k. ú. Hustopeče u Brna (Hustopeče, Dvořákova 1) za 52.036,- Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 18/59/17: RM schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu včetně 

zadávací dokumentace „Dodávka a montáž výtahu na Poliklinice Hustopeče“  

 

Usnesení RM č. 19/59/17: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž výtahu na Poliklinice 

Hustopeče“  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 20/59/17: RM schválila oslovení těchto účastníků k podání nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž výtahu na Poliklinice Hustopeče“  

1. OTIS a.s. se sídlem Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav, IČ 42324254  

2. ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 61507229  

3. BV BRUMOVICE VÝTAHY S.R.O. se sídlem Brumovice 235, 691 11 Brumovice, IČ 

46342966  

4. VERTIK s.r.o. se sídlem Studentská 1700, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ63469626  

 

Usnesení RM č. 21/59/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Hustopeče – parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“ uchazeče H a S t, spol. s r.o. se 

sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043  

 

Usnesení RM č. 22/59/17: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech ve veřejné 

zakázce „Hustopeče – parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“:  
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2. Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se sídlem Martina Benky 12, 695 00 Hodonín, IČ 

46983309  

3. VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149  

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem 

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599  

5. Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, IČ 25325043  

 

Usnesení RM č. 23/59/17: RM schválila smlouvu o dílo na „Hustopeče – parkoviště Nádražní, 

parkoviště Vrchlického“ s uchazečem H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 

Hustopeče, IČ 25325043 za částku 551.534,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 24/59/17: RM schválila s účinností od 01. 03. 2017 organizační změny na 

Majetkoprávním odboru Městského úřadu Hustopeče nově vytvořením pracovního místa 

Referent státní správy a samosprávy 10. tř. s dobou neurčitou, s náplní práce investiční referent 

 

Usnesení RM č. 25/59/17: RM schválila SOD se spol. Viadesigne s. r. o., IČ 27696880, se 

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav za cenu 47.920,- Kč bez DPH na PD chodníku, 

parkování a přechodu na ulici Komenského (mezi MŠ Na sídlišti a ZŠ Komenského). Smlouva 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 26/59/17: RM schválila pachtovní smlouvu s …, Javorová …, Hustopeče 693 

01 na pozemek p.č.3330 vedeného jako vinice v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV 

č.10001 za roční pachtovné 1.500 Kč.  

 

Usnesení RM č. 27/59/17: RM schválila smlouvu o pronájmu notových materiálů s DILIA, 

divadelní, literární, audiovizuální agenturou, z.s. se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9, IČ 

65401875 pro ochotnický divadelní soubor FOOR Hustopeče za 612,- Kč bez DPH/ročně. Text 

smluvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 28/59/17: RM schválila přidělení bytové jednotky č. 117 na ubytovně Mostař, 

Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro …, trvale bytem Uherčice ...  

 

Usnesení RM č. 29/59/17: RM schválila smlouvu o nájmu bytu č. 117 na ubytovně Mostař, 

Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a …, nar. 

…, trvale bytem Uherčice … s platností a účinností od 1. 3. 2017.  

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/59/17: RM schválila revokuje Usnesení RM č. 84/9/15 ze dne 17.2.2015 

a schvaluje nové složení sociální komise: předseda - …, tajemník komise – …, členové – …, 

…, …, …, …, …, … 

 

Usnesení RM č. 31/59/17: RM bere na vědomí zápis z Komise pro územní plánování a rozvoj 

města rady města Hustopeče ze dne 2.2.2017. Složením komise se bude RM zabývat na příští 

RM, po obdržení návrhu na aktualizované složení komise. RM se usnesla, že čtvrtletní intervaly 

jednání komise jsou v pořádku. RM navrhuje do té doby svolat schůzku předsedy komise se 

zástupci města. 

 

Usnesení RM č. 32/59/17: RM neschválila opravu vozidla Škoda Fabia 1B7 6088 v ceně cca 

40.000 Kč, a doporučuje vozidlo nabídnout k prodeji.  
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Usnesení RM (úkol) č. 33/59/17: RM schválila zpracovat poptávkové řízení na pořízení 

nového osobního vozidla pro potřebu města a městského úřadu v ceně do 300.000 Kč.  

 

Usnesení RM č. 34/59/17: RM schválila úpravu svodů dešťových vod v prostorách SPOZAM 

za nabídkovou cenu 87.723 Kč bez DPH. Částka bude čerpána z finančních prostředků 

SPOZAM na provoz.  

 

Usnesení RM č. 35/59/17: RM schválila na základě žádosti, s použitím znaku města Hustopeče 

na „kartě požární stanice" HZS JMK, která slouží jako podpůrný pracovní dokument HZS ČR.  

 

Usnesení RM č. 36/59/17: RM neschvaluje dohodu o úhradě peněžitého dluhu v celkové výši 

18.438,- Kč, za nájem a vyúčtování dle faktury č.000099 za užívání bytu na ul. Sv. Čecha 174/1, 

Hustopeče, formou měsíčních splátek ve výši 1.334,- Kč s první splátkou v měsíci březen 2017 

s dlužníkem …, nar. … a …, nar. … Dluh ve výši 5.531,-Kč, dle faktury č.000099 bude 

zažalován u OS Břeclav a vymáhán prostřednictvím soudního exekutora. Dluh za nájem a 

soudní poplatek bude zažalován po vyklizení bytu a rovněž vymáhán prostřednictvím soudního 

exekutora.  

 

Usnesení RM č. 37/59/17: RM schválila návrh na odpis nedoplatku ve výši 1.233,-Kč, dle 

faktury č.100209 ze dne 02.05.2016 za odvoz odpadu na skládku Svados.  

 

Usnesení RM č. 38/59/17: RM schválila návrh na odpis nedoplatku ve výši 1.016,-Kč, dle 

faktury č.100174 ze dne 18.04.2016 za inzerci v Hustopečských listech.  

 

Usnesení RM č. 39/59/17: RM schválila darovací smlouvu s Terra Group Investment, a.s., IČ 

292 98 059, Brno, Karolíny Světlé 716/1, kterou město obdrží finanční dar ve výši 4.100 Kč.  

 

Usnesení RM č. 40/59/17: RM bere na vědomí petici občanů ulice nová "Nesouhlas s 

výstavbou bytového domu na ulici Nová".  

 

Usnesení RM č. 41/59/17: RM projednala žádost o přehodnocení žádosti o 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. Souhlas byl zamítnut usnesením RM č. 10/57/17 dne 31.1.2016. Rada města trvá 

na původním rozhodnutí, protože ve svém nesouhlasu zohledňuje názor občanů – majitelů 

sousedních nemovitostí, kteří svůj názor vyjádřili peticí. RM postupuje žádost pro 

informaci do ZM.  

 

Usnesení RM č. 42/59/17: RM bere na vědomí „Petici“ - Nesouhlas s rozhodnutím Rady 

města Hustopeče s dopravním řešením „Územní studie - Hustopeče S2" včetně Posudku 

základové půdy - dopravního řešení Hustopeče S2.  

 

Usnesení RM č. 43/59/17: RM schválila Vyřazení majetku z ORJ 253 v pořizovací hodnotě 5 

990 Kč, ORJ 255 v pořizovací hodnotě 1 895 Kč, ORJ 273 v pořizovací hodnotě 316 Kč, ORJ 

504 v pořizovací hodnotě 9 379 Kč, vše v celkové hodnotě 17 580 Kč. Seznam vyřazovaného 

majetku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 44/59/17: RM schválila Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb s firmou 

TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, IČ 45477639.  
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Usnesení RM č. 45/59/17: RM schválila na základě žádosti o bezplatné zapůjčení sálu kina 

dne 22. března 2017 k výchovnému programu pro mládež organizovanému Gymnáziem T. G. 

Masaryka, Dukelské nám. 7, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 46/59/17: RM neschválila sponzorský dar města Hustopeče na tradiční 

Reprezentační ples Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, který se uskuteční dne 

17.3.2017 ve Velkých Bílovicích.  

 

Usnesení RM č. 47/59/17: RM neschvaluje Smlouvu o poskytování služeb s Urbicus s.r.o., 

Mathonova 894/23, 613 00 Brno, IČ: 01971140 k mobilní aplikaci „Česká obec“.  

 

Usnesení RM č. 48/59/17: RM souhlasí s udělením výjimky dle oznámení odboru dopravy 

pod č.j. MUH/14948/17/393 s podmínkou, že v případě poškození komunikace či chodníku 

bude toto neprodleně uvedeno do původního stavu na náklady žadatele a souhlasí s navrženým 

dopravním značením. 

 

Usnesení RM č. 49/59/17: RM souhlasí se zvláštním užíváním komunikace (instalace sloupu 

rozvodu elektrické energie na ulici Mrštíkova dle oznámení MUH/14938/17). 

 

Usnesení RM č. 50/59/17: RM schválila smlouvu o připojení k distribuční soustavě s GasNet, 

s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí n. Labem, IČ: 27295567 na odběrné místo Herbenova 423/4, 

Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 51/59/17: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru připravit pro všechny 

městské byty stejné nájemní smlouvy a doručit je nájemníkům.  

 

 

 

V Hustopečích dne 28.02.2017  

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 

 
 


