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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení ze 10. schůze Rady města Hustopeče konané dne 03.03.2015 

v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/10/15: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 

Usnesení RM č. 2/10/15: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-

014330031823/003 se společností E.ON Distribuce a.s., IČ 280 85 400, se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na stavbu pod názvem „Hustopeče, k.NN, Bradna“ 

na pozemcích města Hustopeče p.č. 3116/13, 3116/16 v katastrálním území Hustopeče u Brna a 

to v rozsahu vymezeném v Geometrickém plánu č.: 3389a-20007/2015 zhotovený firmou 

1.Geo, spol. s r. o. za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 3/10/15: RM schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ: 27935311, se sídlem Plynárenská 

499/1, 657 02 Brno na stavbu pod názvem „REKO MS Hustopeče – Nerudova“, č. stavby 

7700070 361, SPP 1.84200472.2221, na pozemcích města Hustopeče 869/1, 3800/1, 575/4, 

575/1, 575/2, 575/3, 5835/3, 5835/4, 5835/5, 861, 813/2, 575/5 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu ve výši 26.654 Kč s vratnou kaucí ve výši 137.150 Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 4/10/15: RM schválila smlouvu o ubytování na ubytovně zdravotnického 

personálu, pokoj č. 2, s paní …, nar. …, bytem Školní …, Hustopeče, za cenu 700 Kč měsíčně. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 5/10/15: RM schválila smlouvu o ubytování na ubytovně zdravotnického 

personálu, pokoj č. 4, s panem …, nar. …, bytem …, Hradec Králové, za cenu 700Kč měsíčně. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 6/10/15: RM schválila smlouvu o ubytování na ubytovně zdravotnického 

personálu, pokoj č. 6, s panem …, nar. …, bytem Horný rad …, Brezová pod Bradlom, za cenu 

700Kč měsíčně. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 7/10/15: RM schválila smlouvu o ubytování na ubytovně zdravotnického 

personálu, pokoj č. 7, s paní …, nar. …, bytem Pomezí …, okr. Svitavy, za cenu 700Kč 

měsíčně. Text smlouvy je přílohou zápisu 

 

Usnesení RM č. 8/10/15: RM schválila smlouvu o ubytování na ubytovně zdravotnického 

personálu, pokoj č. 8, s paní …, nar. …, bytem Strakonice, za cenu 700Kč měsíčně. Text 

smlouvy je přílohou zápisu 

 

Usnesení RM č. 9/10/15: RM schválila smlouvu o ubytování na ubytovně zdravotnického 

personálu, pokoj č. 9, s panem …, nar. …, bytem Křetín …, za cenu 700Kč měsíčně. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 10/10/15: RM schválila smlouvu o ubytování s paní …, nar. …, bytem 

Městečko .., 691 64 Nosislav, pokoj č. 12 za cenu 700 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
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Usnesení RM č. 11/10/15: RM neschvaluje umístění sídla společnosti Lékárna u Herkula, 

s.r.o., IČ 27669076, nyní adresa Břeclav, Fintajslova 3163/2, nově na adresu Dobrovského 2, 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 12/10/15: RM schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu 

Životní prostředí na hřiště v přírodním stylu pro MŠ Školní. 

 

Usnesení RM č. 13/10/15: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku parcela 

číslo KN 411/18 vedeného na LV č.10001 jako ostatní plocha pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 

Hustopeče, před vinnými sklepy na ul. Na Hradbách o výměře 33 m2 a 36 m2 (dle zákresu) za 

účelem zlepšení dostupnosti k umístěným sklepům. 

 

Usnesení RM č. 14/10/15: RM schválila smlouvu o pronájmu části nebytového prostoru v 1. 

podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 615 na pozemku parc. č. KN; 1092/1 vedeném jako 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a to místnosti dispečinku o výměře 15,8 m2 a 

místnosti pro řidiče o výměře 17,2 m2, včetně inventáře, společného WC a sprch a garáží č. 

2,3,4,5 a 6 o celkové výměře 87 m2, stojících na části pozemku parc. č. 1092/2 –zastavěná 

plocha a nádvoří o výměře 132 m2 zapsaných na LV č.10001 pro obec Hustopeče a k.ú. 

Hustopeče u Brna na dobu neurčitou za částku 66.600,- Kč ročně, to je měsíčně 5.550,- Kč, 

příspěvek na provoz noční vrátnice 10.000,- Kč měsíčně a zálohy na energie 3.000,- Kč 

měsíčně Josefu Maťovi se sídlem 691 65 Křepice …, IČ 499663228 k provozování dopravní 

zdravotní služby. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 15/10/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu sanitních vozů 

uzavřený mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem a Josefem Maťou, Zdravotní dopravní 

služba, IČ 49963228, Křepice jako nájemcem, kterou se upravuje výše nájemného na 9.500 Kč 

měsíčně. Ostatní náležitosti smlouvy se nemění. Platnost a účinnost dodatku je k 1.3.2015.Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 16/10/15: RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Jitkou 

Pláteníkovou, …, Velké Pavlovice 691 06, IČ: 61417343 na pronájem části nebytových 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, umístěné na pozemku parc. č. 

1094 v k. ú. Hustopeče u Brna, Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 17/10/15: RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Jitkou 

Pláteníkovou, …, Velké Pavlovice 691 06, IČ: 61417343 na pronájem části nebytového 

prostoru občanské vybavenosti „kina“ na ulici Dukelské nám. 42/15 o výměře 46 m2, 

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. Text dohody je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 18/10/15: RM schválila pachtovní smlouvu s Jiřím a Jaroslavou 

Loskotovými, …, Hustopeče 693 01 na propachtování pozemku p.č.2617/30 vedeného jako 

vinice na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za roční pachtovné 266 Kč. Záměr pachtu 

byl zveřejněn od 10.2. do 26.2.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 19/10/15: RM schválila Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě uzavřené mezi 

městem Hustopeče a společností O2 Czech Republic a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, 

Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, kterou dochází ke změně názvů 
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poskytovaných mobilních služeb a prodloužení splatnosti fakturace. Ostatní náležitosti původní 

smlouvy se nemění. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 20/10/15: RM schválila zpracování projekčních prací na vybudování 

přechodů pro chodce v ploše křižovatky ulic Tyršova a Šafaříkova, včetně dobudování 

chodníků a úpravy veřejného osvětlení. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 21/10/15: RM schválila provedení prořezu břízy na pozemku p. č. KN 

4542/2, v majetku města Hustopeče, před bytovým domem na ul. Větrná 1 a 2. Důvodem je 

šlehání větví do oken a fasády domu. Prořez provedou Městské služby Hustopeče. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 22/10/15: RM schválila provedení úpravy cesty k zahrádkářské 

kolonii Šilinky za druhým rybníkem z uloženého recyklátu (NE živičný) a následný ořez 

stromů kolem této cesty. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 23/10/15: RM ukládá udělat poptávku na pořízení skládacích schodů k 

„novému“ podiu. 

 

Usnesení RM č. 24/10/15: RM bere na vědomí informaci o hospodářském výsledku 

Hustopečského skákání 2015. Pro prezentaci ještě porovnat s výsledky let 2014 a 2013. 

 

Usnesení RM č. 25/10/15: RM schválila změnu Organizačního řádu organizační složky 

Marketing a kultura ke dni 4.3.2015, kterou dochází ke změně platového zařazení na dvou 

pozicích.  

 

Usnesení RM č. 26/10/15: RM bere na vědomí vyhodnocení činnosti organizační složky 

Marketing a kultura od 1.3.2013 do 28.3.2015. 

 

Usnesení RM č. 27/10/15: RM schválila navýšení počtu pracovníků VPP zařazených v 

organizační složce Městské služby Hustopeče na celkem 11 pracovníků. S podmínkou finanční 

dotace na pracovní místa od Úřadu práce ČR. 

 

Usnesení (úkol) č. 28/10/15: RM ukládá vypracovat dodatek ke smlouvě se společnosti 

HALP PRINT spol. s.r.o. IČ: 46640896, Šafaříkova 40, Hustopeče, na posečkání platby 

nájemného pro období od 1.10.2014 do 30.9.2015. Případný dluh na nájemném bude následně 

vypořádán vzájemným zápočtem na základě znaleckého posudku za zjištěné zhodnocení 

budovy. 

 

Usnesení RM č. 29/10/15: RM bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne 10.2.2015 

 

Usnesení RM (úkol) č. 30/10/15: RM ukládá zaslat Sportovní komisi odpovědi na dotazy, 

výsledek Hustopečského skákání 2015, včetně výsledků za roky 2013 a 2014, a žádosti o 

dotace z rozpočtu města na rok 2015. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 31/10/15: RM ukládá představit projekt slavnosti mandloní. 

 

Usnesení RM č. 32/10/15: RM bere na vědomí předložené žádosti o dotace a dary z rozpočtu 

města Hustopeče. Po důkladném prostudování v pracovních komisích se k žádostem vrátí na příští radě 

 

Usnesení RM č. 33/10/15: RM schválila přenesení působnosti rady města dle ustanovení § 

102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a svěřuje Odboru dopravy Městského 

úřadu Hustopeče, řešení správních deliktů dle smyslu § 58 zákona o obcích. RM pověřuje 

podpisem těchto rozhodnutí vedoucí pracovníka Odboru dopravy MěÚ. 
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Usnesení RM č. 34/10/15: RM schválila veřejnoprávní smlouvu mezi městem Hustopeče a 

obcí Šitbořice na úplatné převzetí agendy Komise k projednávání přestupků pro obec Šitbořice. 

Paušální výše nákladů na každý jeden projednávaný přestupek se stanovuje ve výši 4.500 Kč. 

 

Usnesení RM č. 35/10/15: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

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

nar. …, trvale bytem Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 3. 2015. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 36/10/15: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městy Hustopeče a Klobouky u Brna. 

Paušální výše nákladů se stanovuje na 16.741 Kč ročně. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 37/10/15: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Křepice. 

Paušální výše nákladů se stanovuje na 9.208 Kč ročně. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 38/10/15: RM neschvaluje žádost pana … o revokaci usnesení RM č. 45/8/15 

ze dne 3. 2. 2015. Rada se bude touto žádostí zabývat znovu pouze za podmínky, že bude ze 

strany žadatele uhrazen celý dluh na nájemném a souvisejících službách. 

 

Usnesení RM č. 39/10/15: RM schválila realizaci administrace programu Podpora obnovy 

kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a ukládá Odboru regionálního 

rozvoje MěÚ Hustopeče zajištění potřebné součinnosti s Ministerstvem kultury ČR. 

 

Usnesení RM č. 40/10/15: RM schválila v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zřízení komise státní 

památkové péče ve složení: předseda …, …, člen, …, člen, … – tajemník 

 

Usnesení RM č. 41/10/15: 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 … Hustopeče, dne 28.3.2015 a to prodloužením na dobu do 23:00 hod. 

pro akci: koncert kapely Katapult v sále Společenského domu na ulici Herbenova Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 42/10/15: RM schválila vyřazení majetku města Hustopeče z ORJ 258 - 

Městské muzeum a galerie v hodnotě 21.470 Kč. Majetek bude vyřazen prostřednictvím 

formou prodeje za zůstatkovou cenu 4.000 Kč. 

 

Usnesení RM č. 43/10/15: RM schválila jako nejvhodnější nabídku na služby, zhotovení 

„Územní studie - Hustopeče S5“ a „Územní studie - Hustopeče S9“, nabídku dodavatele Ing. 

arch. Miloše Klementa, Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČO 15188736, s cenou za dílo 459.000 

Kč bez DPH. 

 

Usnesení RM č. 44/10/15: RM odložila schválení uzavření průchodu a průjezdu mezi areálem 

fotbalového stadionu a areálem Formanky. 

 

Usnesení č. 45/10/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu. 
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Usnesení RM (úkol) č. 46/10/15: RM schválila podání žádosti o souhlas s kácením jednoho 

kusu smrku na ulici Údolní na pozemku p.č. 991/1. Podání žádosti o kácení zajistí 

Majetkoprávní odbor Městského úřadu Hustopeče, kácení provedou, po vydání rozhodnutí 

Odborem životního prostředí, Městské služby Hustopeče.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 47/10/15: RM ukládá školské a kulturní komisi zabývat se začleněním 

nepřidělených nových ulic ve městě do schválených školských obvodů základních škol. 

 

Usnesení RM č. 48/10/15: RM schválila odměnu k platu … ve výši … za výkon lékaře 

pověřeného vedením Městské nemocnice Hustopeče p.o. za období leden a únor 2015. Odměna 

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

 

Usnesení RM (úkol) č. 49/10/15: RM doporučuje ZM ke schválení nominování podle §84 

písm. g) zákona o obcích, jako druhého zástupce města pro práci v orgánech společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. pana Kamila Konečného. 

 


