
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 10.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/4/14: RM schválila program jednání dnešní rady města. 
  

Usnesení RM č. 2/4/14: RM ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče vyvolat 
jednání s majitelem pozemku p.č. 1559 o odkupu části nebo celého pozemku a s vlastníky 
pozemku p.č. 1582 o odkupu části pozemku, za účelem přístupu do ZUŠ  
 
Usnesení RM č. 3/4/14: RM schválila souhlas se stavbou venkovního vedení VO v lokalitě ul. 
Javorová dle přiložené situace na pozemku par. č. KN 2263/1. Kabel bude veden vzduchem. 
 
Usnesení RM č. 4/4/14: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci vypracované 
Stavební projekční kanceláří …, v zastoupení … a …, na stavbu masážního salonu pod názvem 
„AUTOŠKOLA - změna v užívání části stavby - KN parc. č. 639/1- stávající RD č.p. 360/8 - 
kú. Hustopeče u Brna - okres Břeclav“. Souhlas je vydán ke stavebnímu povolení na změnu v 
užívání části objektu.  
 
Usnesení RM č. 5/4/14: RM schválila udělení souhlasu s projektovou dokumentací žadatelů 
…, Pionýrská …, Hustopeče na zbudování přístavby garáže a napojení sjezdu na přilehlou 
komunikaci.  
 
Usnesení RM č. 6/4/14: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje 
pozemků pod stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí parc. č 1944 vedeného jako zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 15 m2 a parc. č. 1945 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 15 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna minimálně za cenu 230,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí 
náklady spojené s převodem pozemků.  
 
Usnesení RM č. 7/4/14: RM schválila Podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI 
pro rok 2015, programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na projekt „Bezbariérová trasa města 
Hustopeče 2014“. Celkové předpokládané výdaje projektu: 1.750.788,26 Kč (včetně DPH) 
spoluúčast Města Hustopeče: 386.414,75 Kč (včetně DPH)  
 
Usnesení RM č. 8/4/14: RM konstatuje, že Město Hustopeče má zajištěny vlastní finanční 
zdroje ve výši navrhovaného podílu žadatele o dotaci na dofinancování akce „Bezbariérová 
trasa města Hustopeče 2014“, které pokryjí spolu s požadovaným příspěvkem z rozpočtu SFDI 
100% nákladů stavební části akce v roce 2015. Vlastní finanční prostředky má město Hustopeče 
rezervované v rozpočtu na rok 2015.  
 
Usnesení RM č. 9/4/14: RM schválila smlouvu o dílo s Technickými službami Hustopeče 
s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 693 01 Hustopeče, IČ 25550683 na stavbu „Bezbariérová trasa 
města Hustopeče 2014 za cenu díla 1,446.932,-Kč + DPH.  
 
Usnesení RM č. 10/4/14: RM bere na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu 
Revitalizace zeleně na sídlišti (CZ.1.02/6.5.00/14.24521) s tím, že podpora ve výši 75% činí 
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1.266.678,75 Kč, spoluúčast města Hustopeče ve výši 25% ční 422.226,25 Kč a nezpůsobilé 
výdaje jsou 50.432,73 Kč. Ukončení realizace projektu bylo stanoveno poskytovatelem do 
30.11.2015. Text rozhodnutí je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 11/4/14: RM bere na vědomí informaci o sporu se společností Compas 
Capital Consult, s.r.o. ca město Břeclav, město Mikulov a město Hustopeče o 53.820,-Kč s 
přísl., z roku 2003 z důvodu odkupu akcií minoritního vlastníka společností VAK Břeclav a.s.  
 
Usnesení RM č. 12/4/14: RM bere na vědomí informaci o zřízení Komise pro sociálně-právní 
ochranu dětí, jako zvláštní orgán starostky města dle § 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
včetně jejího složení. Předsedou komise bude …., tajemník …., členové: …, …, …, …, ….  
 
Usnesení RM č. 13/4/14: RM bere na vědomí a postupuje zastupitelstvu města ke schválení 
složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hustopeče pro období 2014-2018.  
 
Usnesení RM č. 14/4/14: RM bere na vědomí a postupuje do schválení zastupitelstvem návrh 
na složení Finančního výboru Zastupitelstva města Hustopeče pro období 2014 - 2018.  
 
Usnesení RM č. 15/4/14: RM schválila seznam členů Komise pro životního prostředí a 
zemědělství s tomto složení: … – předseda komise, …, … (ČSSD), … (Ano), … (Nezávislý), 
… (Strana nestraníků), … (Zdravé Hustopeče), …, …., …, … – tajemník.  
 
Usnesení RM č. 16/4/14: RM schválila obsazení Sportovní komise Rady města ve složení: 
předseda Mgr. Petr Fridrich, tajemník …, členové …, …, …, …, …, …, …, … 
 
Usnesení RM č. 17/4/14: RM schválila udělení dotace na finanční odměny pro ocenění 
sportovců města a organizaci akce „Sportovec města Hustopeče 2014" v celkové částce 
15.000 Kč. Částky budou rozděleny dle návrhu Sportovní komise rady města. Financování bude 
zajištěno z prostředků ORJ 257 - Náklady zastupitelů, komisí.  
 
Usnesení RM č. 18/4/14: RM doporučuje ZM ke schválení stanovení výše paušální částky 
dle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva obce ve 
výši 150 Kč/hod. a maximálně za 8 hod. denně. Částka je stanovena pro kalendářní roky 2014 
a 2015. 
 
Usnesení RM č. 19/4/14: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – zajištění 
rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, trvale bytem 
Svat. Čecha …, Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 12. 2014. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.  
RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – zajištění rozvozu stravy uzavřenou 
mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, trvale bytem Svat. Čecha …, 
Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 12. 2014. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM (úkol) č. 20/4/14: RM ukládá sportovní komisi posoudit žádost p. … o 
přehodnocení usnesení č. 13/85/13 a navrhnout řešení spoluúčasti města na dotčených akcích a 
nabídnout možnosti řešení spoluúčasti na organizaci dotčených akcí. 
 
Usnesení RM č. 21/4/14: RM schválila možnost bezplatného využití krytého bazénu nebo 
posilovny pro sportovní oddíly TJ Agrotec a to jako kompenzaci za uzavření sportovní haly v 
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průběhu konání Hustopečského skákání v termínu 20.1. – 24.1.2015. Každý vedoucí si přivede 
a odvede svůj oddíl za, který v průběhu pobytu dětí ve vodě bude zodpovídat, tak jako při 
tréninku.  
 
Usnesení RM č. 22/4/14: RM schválila bezplatné parkování na území města pro Krajskou 
hygienickou stanici JmK, územní pracoviště Břeclav dle jejich žádosti. Žádost je přílohou.  
 
Usnesení RM č. 23/4/14: RM neschvaluje vyznačení vyhrazených parkovacích míst pro 
Agenturu domácí péče na ulici Kpt. Jaroše v Hustopečích.  
 
Usnesení RM č. 24/4/14: RM souhlasí s vybudováním 2 parkovacích míst na ul. Nádražní – 
před budovou Agentury Domácí péče na vlastní náklady společnosti. 
 
Usnesení RM č. 25/4/14: RM schválila souhlas s pronájmem maximálně 25-ti parkovacích 
míst na základě písemné žádosti doručené Městské policii minimálně sedm dnů předem. 
Pronájem bude vždy realizován za úhradu dle stanoveného platného ceníku včetně paušálního 
nákladu za realizaci dopravního značení (190 Kč/místo a započatý den, 300 Kč paušál za 
vyhrazení míst). Kontrolu využití si zajistí pronajímatel. Samotnou realizací pronájmu zajistí 
MěP ve spolupráci s FO MěÚ Hustopeče.  
 
Usnesení RM (úkol) č. 26/4/14: RM schválila umístění 2 kusů dopravního značení A12 (pozor 
děti) v retroreflexním provedení o rozměru 900 x 900 mm v ulici Sv. Čecha Hustopeče. 
Dopravní značení včetně příslušenství dodá dle cenové nabídky společnost Signex KH Břeclav 
s.r.o. za částku 8.046,-Kč bez DPH. Samotné osazení dopravního značení provedou Městské 
služby Hustopeče. Úhrada investice bude provedena rozpočtem města - položka komunikace.  
 
Usnesení RM č. 27/4/14: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné 
vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, s prodloužením doby akce 
pro Občanské sdružení Hustopečská chasa , ve dnech 14.8.2015 do 17.8.2015 a to prodloužení 
na dobu 15.8.2015 od 20:00 – 4:00 hodin následujícího dne tj.16.8.2015, a 16.8.2015 od 20:00 
– 4:00 hodin následujícího dne tj.17.8.2015, pro Hustopečské hody 2015 na ulici Herbenova a 
v sále společenského domu na ul. Herbenova v Hustopečích.  
 
Usnesení RM č. 28/4/14: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné 
vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, s prodloužením doby akce 
pro SPOLEK VŠEHOSCHOPNÝCH, o. s., dne 10.1.2015 a to prodloužení na dobu od 20:00 
hod do 04:00 hod. následujícího dne tj. 11.1.2015 pro Hustopečský Country bál v sále 
Společenského domu na ul. Herbenova.  
 
Usnesení RM č. 29/4/14: RM schválila umístění banneru s upoutávkou na Hustopečský 
Country bál na zábradlí křižovatky u kina. Banner bude umístěn v době 17.12. – 12.01.2015 
 
Usnesení RM č. 30/4/14: RM schválila vyřazení majetku města z ORJ 208 - Komunikace v 
hodnotě 18.000 Kč, z ORJ 251 - Správa a údržba budov v hodnotě 2.322 Kč, z ORJ 255 Vnitřní 
správa Hustopeče v hodnotě 6.902,50 Kč, z ORJ 269 - zeleň v hodnotě 40.064 Kč, z ORJ 270 
- Pohřebnictví v hodnotě 5.712 Kč, z ORJ 272 - Penzion v hodnotě 11.813 Kč, z ORJ 273 - 
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Městské služby v hodnotě 8.955 Kč, a z ORJ 230 - Základní umělecká škola v hodnotě 
44.715,80 Kč. Celkem v hodnotě 138.484,30 Kč - dle seznamu, který je přílohou zápisu. 
Majetek bude vyřazen odvozem na sběrný dvůr města.  
 
Usnesení (úkol) RM č. 31/4/14: RM ukládá nabídnout obcím v rámci Mikroregionu 
k odprodeji „staré podium“.  
 
Usnesení RM č. 32/4/14: RM schválila vyřazení z majetku a následný převod 3 ks počítačů z 
ORJ 255 - Vnitřní správa Hustopeče v účetní hodnotě 1 Kč/ks do majetku příspěvkové 
organizace Městská nemocnice Hustopeče. Evidenční čísla PC jsou přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 33/4/14: RM schválila pořízení nového osobního vozidla KIA VENGA 1,4 
od společnosti Agrotec, a.s., Brněnská 74, Hustopeče za poptanou cenu 240.000 Kč vč. DPH.  
 
Usnesení RM č. 34/4/14: RM schválila zmocnění pro Radu města Hustopeče ke schvalování 
rozpočtových opatření, pokud jde o změnu rozpočtových prostředků, aniž by se změnil jejich 
celkový objem, jedná-li se v jednotlivém případě o změny rozpočtu do výše 300 000 Kč včetně, 
a pokud jde o změnu rozpočtových prostředků, kdy nedojde ke změně schváleného rozdílu 
celkových příjmů a výdajů v plném rozsahu (neplatí pro případ, kdy k navýšení příjmů dojde v 
důsledku prodeje majetku). Podmínkou je zachovat vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. O 
provedených rozpočtových opatřeních bude informováno ZM. 
 
Usnesení RM č. 35/4/14: RM schválila souhlas k jednání o změně dodavatele tepla ze 
současného dodavatele Energo Hustopeče na dodavatele plynu firmu Energie pod kontrolou, 
která je vytendrovaným dodavatelem plynu pro město Hustopeče. 
 
Usnesení RM č. 36/4/14: RM neschválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGEM Hustopeče 
s.r.o., Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro 
objekt, „dům U Synků“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 37/4/14: RM neschválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGEM Hustopeče 
s.r.o., Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 
„ubytovna Mostař“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 38/4/14: RM neschválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGEM Hustopeče 
s.r.o., Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 
„Dobrovského 61/2“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 39/4/14: RM neschválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGEM Hustopeče 
s.r.o., Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 
„městský úřad-radnice“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 40/4/14: RM neschválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGEM Hustopeče 
s.r.o., Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 
„penzion ul. Žižkova“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 41/4/14: RM neschválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGEM Hustopeče 
s.r.o., Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 
„Dukelské nám.77/22“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM (úkol) č. 42/4/14: RM ukládá ukončit nájemní smlouvy uzavřené mezi městem 
Hustopeče jako pronajímatelem a společností ENERGO Hustopeče, s.r.o., IČ 25509144, jako 
nájemcem ke všem kotelnám v majetku města, a z nichž společnost ENERGO dodává teplo do 
objektů města (dům U Synků, Mostař, Dobrovského 61/2, Dukelské nám. 2/2, Dukelské nám 
22, penzion Žižkova 1) v co nejkratším termínu. Současně řešit navazující smlouvy na dodávku 
energií pro dotčené objekty. 
 
Usnesení RM č. 43/4/14: RM schvaluje dodatek ke smlouvě s o.p.s. Energie pod kontrolou, 
Brněnská 3883/48, Hodonín 69501, IČ: 29283272 o energetickém poradenství a správě 
odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu. Text 
dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 44/4/14: RM schválila Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě s ENERGO 
Hustopeče, s.r.o., Dukelské nám. 10, Hustopeče, IČ: 25509144 ze dne 23.12.2008 na pronájem 
kotelen a technologického zařízení, kterým se předmět nájmu snižuje o objekt č.p.887 (MŠ 
Školní) a nájemné se snižuje na 32.000 Kč + DPH. Text dodatku je přílohou. 
 
Usnesení RM č. 45/4/14: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočet města Hustopeče na rok 
2015 v předložené podobě. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 46/4/14: RM schválila doporučení pro ZM ke schválení rozpočtového 
opatření města Hustopeče č. 4/2014 v předložené podobě. Text RO je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 47/4/14: RM schválila realizaci oprav stropů pod laboratoří (OKBH) v areálu 
Městské nemocnice Hustopeče z finančních prostředků roku 2015.  
 
Usnesení RM č. 48/4/14: RM schválila Dohodu o ukončení smlouvy s …, IČ: … Čs. 
Armády…, Břeclav o zpřístupnění sociálního zařízení restaurace Zátiší v Hustopečích 
účastníkům smutečních obřadů a veřejného pohřebiště. Text dohody je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 49/4/14: RM schválila Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s …, IČ: …, Čs. 
Armády …, Břeclav na pronájem části pozemku p.č. KN 501/3 o výměře 22 m2 za účelem 
umístění pergoly a předzahrádky. Text dohody je přílohou zápisu  
 
Usnesení RM č. 50/4/14: RM schválila zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. KN 
501/3 vedeného jako ostatní plocha o výměře 24 m2 /dle zákresu v příloze/ zapsaného na LV 
č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem umístění pergoly a předzahrádky.  
 
Usnesení (úkol) RM č. 51/4/14: RM ukládá doplnit informační cedule na městském hřbitově 
o informace o možnosti využívání sociálního zařízení v restauraci Zátiší. 
 
Usnesení RM č. 52/4/14: RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy s …, Družstevní 
…, Hustopeče na pronájem částí pozemků p.č. 2006/17 o výměře 30 m2 a p.č.2051/2 o výměře 
15 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna k datu 31.12.2014. Text dohody je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 53/4/14: RM schválila smlouvu s manž. …, Havlíčkova …, Hustopeče 693 
01 na pronájem částí pozemků p. č. 2006/17 o výměře 30m2 vedeného jako orná půda a 
p.č.2051/2 o výměře 15 m2 vedeného jako ostatní plocha, vše zapsáno na LV č.10001 pro obec 
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Hustopeče a k. ú. Hustopeče u Brna za roční nájemné 7.088 Kč. Záměr byl zveřejněn na úř. 
desce od 5.11. do 21.11.2014. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 54/4/14: RM schválila dohodu s ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha 10,IČ: 
25702556 o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení a nápravě vadného stavu s 
vlastníkem nemovitosti (pozemku). Text dohody je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 55/4/14: RM bere na vědomí informaci o změně cen obědů z produkce školní 
jídelny ZŠ Komenského Hustopeče od 1.1.2015 
 
Usnesení RM č. 56/4/14: RM schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní hospodářský celek (LHC) Hustopeče 
včetně příloh. Text výzvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 57/4/14: RM schválila komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
naveřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování lesní hospodářské osnovy pro lesní 
hospodářský celek (LHC) Hustopeče: …, …, …, náhradníci: …, …, …; 
 
Usnesení RM č. 58/4/14: RM neschválila pořádání Městského plesu v roce 2015 z důvodu 
krátkosti času na přípravu. 
 
Usnesení RM č. 59/4/14: RM schválila pořádání Městské zábavy dne 14.03.2015. 
 


