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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 62. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 04.04.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 
 

 

Usnesení RM č. 1/62/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/62/17: RM bere na vědomí a nemá námitky proti vzniku nového 

obchodního areálu na ul. Bratislavská v Hustopečích. 

 

Usnesení RM č. 3/62/17: RM pověřuje starostku města k jednání s JMK o možnosti 

přestěhování výtvarného a hudebního oboru z budovy města na ul. Nádražní 20A do budovy 

JMK na ul. Šafaříkova 24/999.  

 
Usnesení RM č. 4/62/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 5/62/17: RM schválila smlouvu s Mikroregionem Hustopečsko, dobrovolným 

svazkem obcí, Dukelské nám.2/2, Hustopeče IČ: 70824134 o bezúplatném převodu majetku, 

kterou město Hustopeče nabývá do majetku mobiliář pro cestovní ruch. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 6/62/17: RM doporučuje ZM ke schválení nevyužití předkupního práva k 

budově bez čp/če na pozemku p.č.2588/59 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří na LV 

č.11895 v k.ú. Hustopeče u Brna dle nabídky společnosti Zemos a.s.IČ: 63470381  

 

Usnesení RM č. 7/62/17: RM schválila smlouvu o poskytnutí podpory pro konání akce 

„Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO“ dne 29. 4. 2017 se spolkem Kolo pro život, 

Moravská 1687/37, 120 00 Praha IČ: 03401707. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 8/62/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze 

dne 30. 3. 2007 týkající se pronájmu movité věci – gotické truhly s Římskokatolickou farností 

Hustopeče se sídlem Třebízského 74/5, 693 01 Hustopeče, IČ 65806221. Dodatkem se 

prodlužuje doba trvání nájmu.  

 

Usnesení RM č. 9/62/17: RM schválila kupní smlouvu s …, nar. …, bytem 691 12 Boleradice 

… ohledně obrazu … s názvem PÁLAVA OD POUZDŘAN za částku 700,- Kč.  

 

Usnesení RM č. 10/62/17: RM schválila kupní smlouvu na dodávku a montáž výtahu na 

Poliklinice Hustopeče s firmou ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. se sídlem Bucharova 2641/14, 158 

00 Praha 5, IČ 61507229 za částku 793.000,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 11/62/17: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Restaurování renesanční kašny ve městě Hustopeče“ včetně příloh.  

 

Usnesení RM č. 12/62/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování renesanční kašny ve městě Hustopeče“:  
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Mgr. art. Peter Šimon se sídlem Sídliště osvobození 749, 691 44 Lednice  

MgA. Ak. soch. Petr Tůma se sídlem Tyršova 370, 394 68 Žirovnice, IČ 67058922  

Bc.A. Petr Vojáček se sídlem Hraničářů 1351/3, 692 01 Mikulov, IČ 69682381  

Ak. soch. Jarmil Plachý se sídlem Novákových 375/5, 180 00 Praha 8, IČ 40863379  

 

Usnesení RM č. 13/62/17: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Restaurování renesanční kašny ve městě 

Hustopeče“ :  

Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení RM č. 14/62/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Zpracování PD na podporované byty Žižkova, Hustopeče“ uchazeče JANČÁLEK s.r.o. se 

sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ 26234149  

 

Usnesení RM č. 15/62/17: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech ve veřejné 

zakázce „Zpracování PD na podporované byty Žižkova, Hustopeče“:  

2 . O.K. Atelier s.r.o., se sídlem Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav, IČ 60744456  

3. Ing. Libor Schwarz, Stavební projekční kancelář se sídlem Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, IČ 

10563229  

4. Ing. arch. Václav Havlík se sídlem Chládkova 1517/15, 616 00 Brno. IČ 12178233  

 

Usnesení RM č. 16/62/17: RM schválila smlouvu o dílo na „Zpracování PD na podporované 

byty Žižkova, Hustopeče“ s uchazečem JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 22, 690 02 

Břeclav, IČ 26234149 za částku 690.000,- Kč bez DPH.  

 
Usnesení RM č. 17/62/17: RM schválila smlouvu o dílo na „Zpracování PD na sociální 

(podporované) byty - poliklinika Hustopeče“ s Ing. Liborem Schwarzem, Stavební projekční 

kancelář se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ 105 63 229 za částku 105.000,- Kč bez 

DPH  

 
Usnesení RM č. 18/62/17: RM schválila povolení drobné stavební úpravy v podobě výměny 

plovoucí podlahy za dlažbu v bytě na ubytovně Mostař pro nájemnici …, nar. …, bytová 

jednotka č. …, … a …, za podmínky, že nájemníci nebudou nárokovat spoluúčast města a 

vyrovnání nákladů po ukončení nájmu bytu.  

 
Usnesení RM č. 19/62/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu pro paní…, 

nájemkyni ubytovací jednotky č. … a … v ubytovně Mostař, kterým se mění výše nájmu a 

služeb z 5.095,- Kč na 5.195,- Kč, kdy byl nájem zvýšen o 100,- Kč za chovanou kočku, a to s 

účinností od 1. 3. 2017.  

Text Dodatku č. 1 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 20/62/17: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

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

nar. …, trvale bytem U Větrolamu …, Hustopeče, jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 04. 04. 2017. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 21/62/17: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

zajištění dovozu stravy, nákupů a pochůzek a praní prádla uzavřenou mezi Městem Hustopeče 

jako poskytovatelem a paní …, nar. …, trvale bytem Žižkova …, Hustopeče, jako příjemcem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 04. 04. 2017. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 22/62/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování pečovatelské 

služby uzavřený mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní…, nar. …, trvale bytem 

Žižkova …, Hustopeče, jako příjemcem, kterým se mění rozsah poskytovaných úkonů. Dodatek 

č. 1 se uzavírá s účinností od 04. 04. 2017. Text Dodatku č. 1 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/62/17: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 29. 3. 2017  

 
Usnesení RM č. 24/62/17: RM doporučuje Sociální komisi zhotovení finančního plánu 

připravovaných akcí. 

 

Usnesení RM č. 25/62/17: RM schválila schůzku ohledně parkování ve městě na 11.04. v 9:00 

v malé zasedací místnosti na radnici ve II. patře za účasti MPO…, …, …, …, starostka PaedDr. 

Hana Potměšilová, místostarosta Bořivoj Švásta, radní pro dopravu Ing. Richard Homola, za 

OD ....  

 

Usnesení RM č. 26/62/17: RM schválila vzorovou smlouvu o smlouvě budoucí darovací, 

kterou dojde k upřesnění požadavků na developery či stavebníky a k určení rozsahu v budoucnu 

předávaného majetku, technických požadavků na tento majetek a to včetně účasti na výrobních 

výborech při zpracování PD a následné kontroly vznikajících staveb.  

 

Usnesení RM č. 27/62/17: RM schválila revokaci usnesení RM 12/61/17 a RM schvaluje: 

změnu trasy k PD na akci "přípojka NN Centro" na pozemcích města Hustopeče parcela číslo 

KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, investora společnosti E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice v zastoupení projektanta Eling s.r.o., Hrozňatova 

39/25A, 61500 Brno s tím, že rozpojovací skříň SR522 NV bude umístěna do travnaté plochy 

jižně od vchodu do objektu č.p. 2. Zákres změny trasy je v příloze zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/62/17: RM schválila na pozemku parcela číslo KN 24/1 vedeného jako 

ostatní plocha - ostatní komunikace úpravu povrchu zřízením nového krytu ze zámkové dlažby 

v šířce cca 2 m v ploše cca od konce pódia u provozovny Tomasport až ke křižovatce s 

Dukelským nám.  

 
Usnesení RM č. 29/62/17: RM schválila výsadbu stromu smrk omorika vedle stávajícího 

stromu na Dukelském náměstí. RM pověřuje místostarostu zajištěním výsadby.  

 

Usnesení RM č. 30/62/17: RM schválila přijetí dotace č. OPZ/4.1/033/0002850 z Operačního 

programu Zaměstnanost (na realizaci projektu „Strategické řízení MěÚ Hustopeče“ registrační 

číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002850, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa ve 

výši 3.159.707,12 Kč.  

 

Usnesení RM č. 31/62/17: RM schválila přijetí dotace č.j. 14660/2017-91/1 ze dne 23.3.2017 

z Integrovaného regionálního operačního programu, z Prioritní osy IROP: 06.3 Dobrá správa 

území a zefektivnění veřejných institucí na projekt města "Úřad podporující eGovernment" ve 

výši 7.852.905 Kč.  

 

Usnesení RM č. 32/62/17: RM schválila přijetí dotace č.j. 14000/2017-91/1 ze dne 23.3.2017 

z Integrovaného regionálního operačního programu, z Prioritní osy IROP: 06.3 Dobrá správa 

území a zefektivnění veřejných institucí na projekt města "Moderní a efektivně řízený úřad" ve 

výši 4.868.640,46 Kč.  
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Usnesení RM č. 33/62/17: RM schválila přípravu veřejné zakázky na realizaci projektů "Úřad 

podporující eGovernment" a "Moderní a efektivně řízený úřad"  

 

Usnesení RM č. 34/62/17: RM schválila podání žaloby na … nar. …, bytem Brněnská …, 

Nová Ulice, Olomouc PSČ: 77900, pro dlužnou částku 6.307,-Kč dle faktury č. 100448 se 

splatností 19.09.2016 včetně příslušenství a její následné vymáhání prostřednictvím soudního 

exekutora.  

 

Usnesení RM č. 35/62/17: RM schválila prodej vozu Škoda Fabia rz 1B7 6088 (červená) paní 

… za cenu 21.500 Kč.  

 

Usnesení RM č. 36/62/17: RM doporučuje ZM ke schválení úpravy podmínek využití 

pozemků p. č. 2617/152 a 2617/153 v k. ú. Hustopeče u Brna pro záměr zahradnictví a 

šlechtitelství na návrh …, Alšova …, 693 01 Hustopeče, v rámci Změny č. 2 územního plánu 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 37/62/17: RM projednala a bere na vědomí upravené Zadání Změny č. 2 

územního plánu Hustopeče a doporučuje je Zastupitelstvu města Hustopeče ke schválení.  

 

Usnesení RM č. 38/62/17: RM ukládá ORR MěÚ ve spolupráci s MPO MěÚ Hustopeče 

zajistit projektanta na zhotovení Změny č. 2 územního plánu Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 39/62/17: RM požaduje upravit bod a.4.4) zadání Změny č. 2 ÚP H. 

následujícím způsobem a.4.4) Aktualizace zastavěného území dle § 189 odst. 1)  SZ a 

aktualizace skutečného stávajícího způsobu využití ploch podle § 3 odst. 2 písm. a)  vyhlášky 

č. 501/2006 Sb. v platném znění, v celém ÚP Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 40/62/17: RM schválila 2. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 2017 

- viz. příloha.  

 

Usnesení RM č. 41/62/17: RM schvaluje zadání znaleckého posudku na stanovení prodejní 

ceny konvektomatu u …, Zádvorník … 691 63 Velké Němčice. 

 

Usnesení RM č. 42/62/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Zpracování PD stavebních úprav venkovního koupaliště v Hustopečích“ uchazeče HiARCH 

spol. s r.o. se sídlem Pekařská 440/84, 602 00 Brno, IČ 60709673  

 

Usnesení RM č. 43/62/17: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Zpracování PD stavebních 

úprav venkovního koupaliště v Hustopečích“ s uchazečem HiARCH spol. s r.o. se sídlem 

Pekařská 440/84, 602 00 Brno, IČ 60709673 za částku 238.000,- Kč bez DPH.  

 
Usnesení RM č. 44/62/17: RM schvaluje rozšíření PD na rekonstrukci krytého bazénu, která 

bude zahrnovat úpravu bazénové vany a ochozů velkého krytého bazénu. 

 
 

Usnesení RM č. 45/62/17: RM neschválila umístění osobního vozidla pro reklamní účely 

společnosti Autocentrum hm, s.r.o., U Nemocnice 3137/4, 690 02 Břeclav, IČ:26921294 na 

dolní části Dukelského náměstí. 
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Usnesení RM č. 46/62/17: RM navrhuje umístění osobního vozidla pro reklamní účely 

společnosti Autocentrum hm, s.r.o., U Nemocnice 3137/4, 690 02 Břeclav, IČ:26921294 

v areálu SPOZAM. 

 

Usnesení RM č. 47/62/17: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamě s ČEZ a.s., Duhová 

2/1444, 140 53 Praha, IČ: 45274649 na poskytnutí plnění na akci Slavnosti mandloní a vína 

2017 za cenu 40.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 48/62/17: RM schválila výpověď z nájemní smlouvy s Jaroslavou 

Lobreisovou, Hybešova 1, Hustopeče, IČ: 48880418 na část prostor sloužících podnikání v 

objektu kina na Dukelském nám. 15 v Hustopečích.  

 

Usnesení RM č. 49/62/17: RM schválila úhradu rekonstrukce elektrických rozvodů v objektu 

garáže bez čp./če. na pozemku p.č.885/19 v k.ú. Hustopeče u Brna předchozímu nájemci dle 

předložené faktury ve výši 5.669,42 Kč + DPH.  

 

Usnesení RM č. 50/62/17: RM schválila záměr výpůjčky části pozemku p.č.1243 o výměře 25 

m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 51/62/17: RM schválila prodej nepojízdného traktoru - sekačky DOLMAR 

122.22.H2 za cenu 5.000 Kč.  

 

Usnesení RM č. 52/62/17: RM schválila zadání studie osvětlení památek města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 53/62/17: RM schválila Mateřské škole Na Sídlišti pořízení dveří na 

odloučené pracoviště Komenského 4 za cenu 58.000 Kč z rezervního fondu MŠ.  

 

Usnesení RM č. 54/62/17: RM schválila pachtovní smlouvu s …, Hradní …, Hustopeče IČ: 

45455716 na pozemky a jejich části p.č. 5520/1 o výměře 21.903 m2, p.č.5520/2, p.č.5520/3, 

p.č.5520/4, p.č.5520/5, p.č.5520/6, p.č.5520/7, p.č.5520/8, p.č.5476/26, p.č.5476/25, 

p.č.5476/24, p.č.5476/23, p.č.5476/22, p.č.5476/18, p.č.5476/6, p.č.5476/5, p.č.5476/1, k.ú. 

Hustopeče u Brna, zapsaných na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče za roční pachtovné 4396,-Kč + DPH.  

 

Usnesení RM č. 55/62/17: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti, objekt B,C“ uchazeče Getec, spol. s r.o. se sídlem 

Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 46979123  

 

Usnesení RM č. 56/62/17: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů MŠ 

Na Sídlišti, objekt B,C“ s uchazečem Getec, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 830/85, 691 72 

Klobouky u Brna, IČ 46979123 za částku 1,450.086,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 57/62/17: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě se společností MUDr. 

Zdeněk Šmíd s.r.o., Tyršova 1977/3c, Brno, IČ: 29362997 na prostory v objektu Polikliniky, 

Hybešova 5, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 58/62/17: RM schválila nákup šachového vybavení k projektu „Šachy na 

ulici“. 
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Usnesení RM č. 59/62/17: RM ukládá Školské a kulturní komisi navrhnout vhodné umístění 

šachového vybavení k projektu „Šachy na ulici“. 

 

Usnesení RM č. 60/62/17: RM schválila registraci a obnovu ochranných známek Burčákové 

slavnosti, Město dobrého vína, Burčáková unie u patentové a známkové kanceláře A. Holas a 

partner.  

 

Usnesení RM č. 61/62/17: RM schválila výpůjčku obřadní místnosti města na radnici pro 

Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče ve čtvrtek 1. 6. 2017 v 17:00 a v 18:00 hod.  

 

 

Usnesení RM č. 62/62/17: RM schválila prázdninový provoz mateřských škol. Provoz bude 

zajištěn od 1. července do 31. července 2017 na mateřské škole Školní 25, Hustopeče, od 1. 

srpna do 25. srpna 2017 na mateřské škole Na Sídlišti 5, Hustopeče. Od 28. srpna do 1. září 

2017 budou na obou mateřských školách probíhat sanitační a přípravné dny na zahájení 

školního roku. Školní rok začne 4. 9. 2017. 

 
Usnesení RM č. 63/62/17: RM doporučuje ZM ke schválení souhlasné prohlášení s Českou 

republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 

140 00 Praha, IČ:65993390 o vlastnictví pozemků v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaných na LV 

č. 12500: p. č. 3753/92, 3753/93, 3753/94, 3753/95, 3753/96, 3753/98, 3753/99, 3753/100, 

3753/102, 3753/127, 3753/155, 3753/157, 3753/158, druh pozemku ostatní plocha, způsob 

využití dálnice, zapsaných na LV č. 12371: p. č. 3753/107, druh pozemku ostatní plocha, 

způsob využití jiná plocha a pozemků, u nichž je město Hustopeče spoluvlastníkem s 1 

spoluvlastnickým podílem, zapsaných na LV č. 10001: p. č. 3753/161 a 3753/162, druh 

pozemku ostatní plocha, způsob využití dálnice. Text souhlasného prohlášení je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 64/62/17: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci na provedení 

stavby opravy koryta "Kurdějovský potok, km 0,0 - 0,360 oprava koryta" pro Povodí Moravy 

s.p., závod Střední Morava, IČ: 70890013, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště.  

 

Usnesení RM č. 65/62/17: RM schválila Souhlas s provedením stavby na pozemku města 

Hustopeče parcela číslo KN 5751/1 v k.ú. Hustopeče u Brna dle Projektové dokumentace 

"Kurdějovský potok, km 0,0 - 0,360 oprava koryta" pro Povodí Moravy s.p., závod Střední 

Morava, IČ: 70890013, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště. Město Hustopeče 

souhlasí využitím pozemku parcela číslo KN 5116/17 pro pojezd manipulační techniky s 

podmínkou uvedení pozemku do původního stavu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 66/62/17: RM pověřuje starostku jednáním s Povodím Moravy s.p. 

závod Střední Morava o možnostech majetkoprávního vypořádání pozemku města Hustopeče 

parcela číslo KN 5751/1 v k.ú. Hustopeče u Brna vedeného jako vodní plocha, koryto vodního 

toku přirozené nebo upravené.  

 

Usnesení RM č. 67/62/17: RM schvaluje umístění informativních značek „Zákaz vstupu 

psů“ na pozemcích p.č.81/6 a 81/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

 

Usnesení RM č. 68/62/17: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru zajistit cenovou nabídku na 

projekt vybudování komunikace včetně chodníku na pozemcích 658/1, 658/5 v k.ú. Hustopeče 

u Brna.  
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V Hustopečích dne 04.04.2017 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


