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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 
Usnesení z 6. schůze Rady města Hustopeče  

konané dne 06.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení RM č. 1/6/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/6/15: RM schválila zrušení výběrového řízení na pozici ředitele Centra 

volného času pro neúplnost předložených dokumentů a podkladů jednotlivými uchazeči.  

 

Usnesení RM č. 3/6/15: RM schválila přípravu vyhlášení konkurzu na funkci ředitele Centra 

volného času p.o.. Je nutno lépe specifikovat městem po uchazečích požadované dokumenty.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 4/6/15: RM ukládá projednat a navrhnout vhodný termín Lidové 

veselice v roce 2015 a navrhnout i termín pro rok 2016. 

 

Usnesení RM č. 5/6/15: RM bere na vědomí informace z akce „Projdeme město 

s vozíčkářem“. Soupis problematických míst je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 6/6/15: RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Prvky ÚSES – 

Lokalita Čtvrtě, Díly a Kamenec“ s firmou Zahradnické úpravy s.r.o. se sídlem Jílkova 124, 

615 32 Brno, IČ 27707113. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/6/15: RM schválila Nájemní smlouvu s Frauenthal Automotive Hustopeče 

s.r.o. na část pozemku p.č.KN 1185/1 o výměře 63 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV 

č.10001, pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem vybudování a provozování 

parkoviště pro vedení firmy za roční nájemné 1.648 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 8/6/15: RM schválila Nájemní smlouvu s Frauenthal Automotive Hustopeče 

s.r.o. na částí pozemků p.č.KN 1185/1 a 1186 o souhrnné výměře 1030 m2 vedených jako 

ostatní plocha na LV č.10001, pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem užívání 

jako parkoviště pro zaměstnance firmy za roční nájemné 23.752 Kč + DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/6/15: RM doporučuje jednat o úpravě obecně závazné vyhlášky města 

Hustopeče o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města  

 

Usnesení RM (úkol) č. 10/6/15: RM ukládá předložit počty VHP a VLT ve městě, včetně 

předpokladu poklesu příjmů v případě schválení OZV o zákazu provozování VHP a VLP ve 

městě. 

 

Usnesení RM č. 11/6/15: 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 ..., Sv. Čecha ..., Hustopeče, dne 15.1.2015 a to prodloužením na dobu od 21:00 hod do 
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04:00 hod. následujícího dne tj. 16.1.2015 pro Veterinární ples v prostorách Společenského 

domu na ulici Herbenova 4, Hustopeče .  

 

Usnesení RM č. 12/6/15: 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 žadatele Sdružení rodičů a přátel SOŠ a SOU Hustopeče, dne 13.3.2015 a to prodloužením 

na dobu do 03:00 hod. následujícího dne tj. 14.3.2015 pro Ples SOŠ a SOU Hustopeče v sále 

Společenského domu na ulici Herbenova Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 13/6/15: RM schválila podání žádosti o účelovou dotaci na pořízení zařízení 

na skenování a ukládání dokumentů v aplikaci Centrálního registru vozidel na Ministerstvo 

dopravy ČR.  

 

Usnesení RM č. 14/6/15: RM schvalila žádost PSK Group s.r.o. Vídeňská 148/104b, Brno, o 

povolení výjimky ze zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t na ul. Jiráskovu z důvodu zásobování 

stavby polyfunkčního domu na ul. Kollárova. 

  Z:Ing. Miroslav Pipal T: 20. 01. 2015 

 

Usnesení RM č. 15/6/15: RM schválila žádost společnosti TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 

Hustopeče výjimku ze zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t na ul. Jiráskova na dobu od 5.1.2015 do 

28.2.2015 pro účely provádění zemních prací na stavbě multifunkčního domu na ul. Kollárova.  

 

Usnesení RM č. 16/6/15: RM schválila vyhlášení záměru uzavření dodatku k nájemní smlouvě 

na část prostor nacházejících se v přízemí levé části vstupní haly objektu Městské nemocnice 

Hustopeče o celkové výměře 62, 8 m2, na adrese Brněnská 41 v Hustopečích, na pozemku parc. 

č. 1094 v k. ú. Hustopeče u Brna, svěřené do správy Městské nemocnice Hustopeče, 

příspěvková organizace, Hustopeče. Předmětem dodatku k nájemní smlouvě je změna právní 

formy nájemce z fyzické osoby na osobu právnickou. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 17/6/15: RM schválila vyhlášení záměru uzavření dodatku k nájemní smlouvě 

na nebytového prostoru občanské vybavenosti „kina“ na ulici Dukelské nám. 42/15 o výměře 

46 m2 se samostatným vchodem, umístěným na pozemku parc. č. 47, vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Hustopeče u Brna a části pozemku parc. č. 

106/1, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2 /dle zákresu v mapě/, 

zapsaného na na LV č. 10001 v k. ú. Hustopeče u Brna. Předmětem dodatku k nájemní smlouvě 

je změna právní formy nájemce z fyzické osoby na osobu právnickou. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 18/6/15: RM schválila záměr pachtu mandloňových sadů - pozemků p.č.KN 

5399/28 vedeného jako ovocný sad, 5453/39 vedeného jak ovocný sad a p.č.KN 5453/40 

vedeného jako ovocný sad, vše zapsáno na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 

Brna u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče včetně 

umístěných trvalých kultur. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 19/6/15: RM schválila změnu pracovních řádů organizačních složek města 

Hustopeče a MěÚ Hustopeče. Texty aktualizovaných organizačních řádů je přílohou. 

 

Usnesení RM č. 20/6/15: RM schválila odměny pro členy správní rady Městské nemocnice 

Hustopeče p.o. ve výši: předseda – 1.800 Kč, místopředseda – 1.500 Kč, členové – 1.200 Kč. 
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Usnesení RM č. 21/6/15: RM schválila odměnu k platu ... ve výši ... Kč za výkon lékaře 

pověřeného vedením Městské nemocnice Hustopeče p.o. v období 26.11.2014 - 31.12.2014. 

Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků Městské nemocnice Hustopeče p.o.  

 

Usnesení RM č. 22/6/15: RM schválila dar pro oceněného fotbalistu ... žáka z FC Hustopeče, 

v rámci Galavečera okresního fotbalu dne 24.1.2015, poukázku v hodnotě 1.000 Kč na nákup 

sportovních potřeb. Tuto akci navštíví předseda Sportovní komise Mgr. Fridrich. 

 

Usnesení RM č. 23/6/15: RM schválila složení Školské a kulturní komise: Předsedkyně Mgr. 

Ivana Brabcová; členové: ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., tajemnice – .... 

 

Usnesení RM č. 24/6/15: RM schválila Statut 11. ročníku soutěžní výstavy vín "O 

HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2015". Statut výstavy je přílohou.  

 

Usnesení RM č. 25/6/15: RM schválila revokaci Usnesení RM č. 36/5/14: RM schválila 

žádost paní ... o ukončení nájmu dohodou bytu č. ... na adrese Svat. Čecha ..., Hustopeče. Touto 

dohodou se ukončuje nájemní vztah s paní Katarínou Kramářovou a jejími dětmi k datu 31. 1. 

2015.  

Rada města současně schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. ... na adrese Svat. Čecha ..., 

Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní .... Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 26/6/15: RM schválila neprodloužení ukončení nájemní smlouvy pro 

rok 2015, a následné ukončení nájemního vztahu rodině ... k bytovým jednotkám č. ... 

v ubytovně Mostař z důvodu narůstajícího dluhu na nájemném a souvisejících službách.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 27/6/15: RM ukládá školské a kulturní komisi projednat a připravit 

koncepci rozvoje a využití mateřský škol, případné zřízení jeslové třídy. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 28/6/15: RM ukládá školské a kulturní komisi projít informace o 

kulturních akcích města. 

 

Usnesení (úkol) č. 29/6/15: RM ukládá připravit žádosti na dotace z Vinařského fondu. 

 

Usnesení RM č. 30/6/15: RM schválila složení pracovní komise, který se bude zabývat 

změnou webu města ve složení: ..., ..., ..., ..., .... Oslovit i další zastupitele. 

 

Usnesení RM č. 31/6/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 32/6/15: RM schválila rozšíření sportovní komise rady města o pana ... 

 


