
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 18. schůze Rady města Hustopeče  

konané dne 23.06.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/18/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/18/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 3/18/15: RM schválila Závěry znaleckého posudku znalce Ing. Pavla Vašíčka v 

oboru geodézie včetně dodatku k určovací žalobě evidované u okresního soudu v Břeclavi pod 

č.j. sp. z. 10C 213/2007.  

 

Usnesení č. 4/18/15: RM navrhuje Okresnímu soudu v Břeclavi účast znalce Ing. Pavla 

Vašíčka v oboru geodézie k určovací žalobě evidované u pod č.j. sp. z. 10C 213/2007. účast 

požadujeme k vysvětlení, proč ve znaleckém posudku uvedl, že pozemek parc. č. 1047/18 je 

součástí původního pozemku parc. č. 8351/15 a v dodatku to popírá.  

 

Usnesení č. 5/18/15: RM schválila Smlouvu číslo HO-014330033427/00 o zřízení práva 

odpovídající věcnému břemenu pro E.ON, Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na akci „Hustopeče, zahrádky, k.NN,Wetter“ na 

pozemku města Hustopeče parcela číslo KN 3981 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle 

geometrického plánu číslo č.: 3414-132/2015 za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč + 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 6/18/15: RM schválila Objednat oddělení geometrickým plánem části pozemku 

parc. č. KN 1998/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, na kterém jsou umístěny sítě a světelný bod č. 

7/11 veřejného osvětlení.  

 

Usnesení č. 7/18/15: RM neschvaluje Souhlas se stanovením přední stavební čáry pro stavbu 

RD na ul. Gen. Peřiny parc. č. 4542/230 v k.ú. Hustopeče u Brna dle PD v příloze zápisu. 

Doporučuje přeprojektování tak, aby plocha před domem v levé části (před vjezdem do garáže) 

měla hloubku min. 6 m, aby na ní bylo možno zaparkovat automobil na pozemku stavebníka.  

 

Usnesení č. 8/18/15: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 

autorské odměny 583,-Kč vč. DPH za užití hudebních děl k poslechu na “Májovém notování“ 

v Hustopečích s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s, se sídlem Čs. 

Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč.  

 

Usnesení č. 9/18/15: RM pověřuje místostarostu jednáním ve věcí výzvy k jednání k pozemku 

parcela číslo KN 1226/17. Náhradník pro jednání je starostka. 

 

Usnesení č. 10/18/15: RM schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci s Moravským 

rybářským svazem, místní organizací, p.s. Tyršova 20, Hustopeče 693 01, IČ: 00547051 k 

zajištění péče o pozemky pod Zadním rybníkem v Hustopečích. Text dodatku je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 11/18/15: RM schválila úpravu zadání realizace chodníku z drobných žulových 

kostek a parkovacích míst a smlouvu o dílo s Petrem Křížem, Vaculíkova 9, Brno - Lesná, IČ 



490711178 na zhotovení díla „Hustopeče - chodník k židovskému hřbitovu“ za cenu 15.000 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/18/15: RM schválila revokaci usnesení RM č.9/15/15, kterým se schválil 

podnájem nebytových prostor o celkové výměře 56,8 m2 v II. nadzemním podlaží objektu 

polikliniky na ul. Hybešova 1417/5 v Hustopečích 693 01 u nájemce MUDr. Miloslava 

Studýnky pro společnost MUDr. Miloslav Studýnka s.r.o.  

 

Usnesení č. 13/18/15: RM schválila podnájem nebytových prostor o celkové výměře 56,8 m2 

v I. nadzemním podlaží objektu polikliniky na ul. Hybešova 1417/5 v Hustopečích 693 01 u 

nájemce MUDr. Miloslava Studýnky pro společnost MUDr. Miloslav Studýnka s.r.o.  

 

Usnesení č. 14/18/15: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o vzájemné propagaci s 

KOMETA GROUP, a.s. se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 15/18/15: RM schválila smlouvy o provedení kulturní akce s: …, bytem 

Porhajmova …, Brno, r.č. … na koncert děl P. I. Čajkovského - operní zpěv na vernisáži 

výstavy „Osvobození Hustopečska – fakta i umělecká reflexe“  

 

Usnesení č. 16/18/15: RM schválila smlouvy o provedení kulturní akce s …, bytem Žilinská 

.., 779 00 Olomouc, r.č. … na koncert děl P. I. Čajkovského – klavírní doprovod na vernisáži 

výstavy „Osvobození Hustopečska – fakta i umělecká reflexe“  

 

Usnesení č. 17/18/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 s firmou MATOCHA spol. s r.o. se sídlem Hradní 199/2, 693 01 Hustopeče, IČ 

26903571. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 18/18/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 s Fair-Net o.s., se sídlem Janáčkova 375/1, 693 01 Hustopeče, IČ 27047989  

 

Usnesení č. 19/18/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 s HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, IČ 

25537814.  

 

Usnesení č. 20/18/15: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Obnova větrolamu“ včetně vzoru smlouvy o dílo  

 

Usnesení č. 21/18/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů k podání nabídky na veřejnou 

zakázku „Obnova větrolamu“:  

1. Zahradnické úpravy, s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113, 2. H-Rekultivace, a.s., 

Černovice 226, 430 01 Chomutov, IČ 25032739, 3. KHL- EKO, a.s., Červený Hrádek 2, 431 

11 Jirkov, IČ 26160277, 4. Hortiscentrum, s.r.o., Komenského 220, Židlochovice, IČ 

262721130, 5. Gabriel, s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 25419455, 6. 

Kavyl, s.r.o., Mohleno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358  

 

Usnesení č. 22/18/15: RM schválila toto složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

na veřejnou zakázku „Obnova větrolamu“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 



Usnesení č. 23/18/15: RM schválila objednání opravy propustku na pozemcích města parc. č. 

3607/9, 3609/5, 3606/3 v k. ú. Hustopeče u Brna na příjezdové cestě k areálu firmy HaSt za 

cenu 50.000 Kč bez DPH dle cenové nabídky firmy HaSt, spol. s r.o., Hustopeče, Havlíčkova 

28, PSČ 693 01, IČO: 25325043, ze dne 19.6.2015  

 

Usnesení č. 24/18/15: RM schválila částečný vstup do vozovky na ulici Žižkova pro investora 

RWE GasNet, s. r. o., Plynárenská 499/1, 57 02 Brno, při provádění stavby „Reko MS 

Hustopeče – Žižkova +2 – č. stavby 52251“.  

 

Usnesení č. 25/18/15: RM schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 12119222 

se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, České 

Budějovice na pozemku parcela číslo KN 195 v katastrálním území Hustopeče u Brna. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/18/15: RM schválila podpis dodatku č. 3 k Předávacímu protokolu odběrných 

míst ke Smlouvě o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení se 

společností Energie pod kontrolou, o. p. s., Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín. Dodatek je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 27/18/15: RM schválila pachtovní smlouvu s …, Nádraží -Šakvice …, Hustopeče 

693 01 o propachtování pozemků p.č.4682/4, 4682/5, 4682/6 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

pachtovné 697 Kč.  

 

Usnesení č. 28/18/15: RM schválila pachtovní smlouvu s …, Trkmanice …, Rakvice 69103, 

IČ: 46208950 na propachtování pozemku p.č.4754/93 v k.ú. Šakvice za pachtovné 1.117 Kč + 

DPH.  

 

Usnesení č. 29/18/15: RM schválila pachtovní smlouvu s …, Hustopeče 693 01 na 

propachtování pozemků p.č.3913/4 a 3933 v k.ú. Hustopeče u Brna za pachtovné 1630 Kč.  

 

Usnesení č. 30/18/15: RM schválila uspořádání veřejné filmové produkce v městském kině 

dne 4.7.2015 v rámci podpory veřejné sbírky pro … z Hustopečí.  

 

Usnesení č. 31/18/15: RM schválila smlouvu s …, o výpůjčce nebytových prostor objektu kina 

Dukelské nám. 42/15 Hustopeče dne 4.7.2015 pro účely uspořádání charitativní akce na 

podporu veřejné sbírky pro Samuela Jakubíka z Hustopečí.  

 

Usnesení č. 32/18/15: RM schválila jako nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015“ nabídku uchazeče HaSt, spol. s r.o. se 

sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043  

 

Usnesení č. 33/18/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Bezbariérová trasa města 

Hustopeče 2015“ s vítězným uchazečem HaSt, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 

Hustopeče, IČ 25325043 za cenu díla 1.497.376,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 34/18/15: RM bere na vědomí, že další nabídky na opakovanou veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015“ nebyly předloženy. Nabídka firmy 

HaSt, spol. s r.o. na základě výzvy šesti uchazečům byla předložena jako jediná.  

 



Usnesení č. 35/18/15: RM schvaluje dle žádosti spol. Schmidt reality s.r.o. souhlas s 

podnájmem paní Malíkové za účelem poskytování služeb masáží v objektu Dobrovského 49/2 

v Hustopečích. RM upozorňuje na podmínky a ověření kolaudace objektu k podnájemnicí 

provozované živnosti 

 

Usnesení č. 36/18/15: RM schválila revokaci Usnesení RM č. 16/17/15 

 

Usnesení č. 37/18/15: RM schválila Souhlas k PD č. 01/2015 projektanta Ing. Václava Cichry, 

Nádražní 9, Hustopeče, na stavbu „BYTOVÝ DŮM - NÁSTAVBA + PŘÍSTAVBA + PŮDNÍ 

VESTAVBA + STAVEBNÍ ÚPRAVY“, stávající objekt k bydlení - ul. Nádražní čp./ če.185/24 

na parcele č. 1558/1, pro investora Byty Hustopeče, s. r. o., IČ 02907704, Havlíčkova 540/28, 

693 01 Hustopeče, za podmínky, že žadatel přispěje městu na realizaci min. 8 parkovacích míst 

částku min. 280.000 Kč. 

 

Usnesení č. 38/18/15: RM schválila provedení přebroušení parket v sále společenského domu 

a jejich následné naolejování firmou Jindřich Král, Proboštov 94/8, 417 12, za cenu dle cenové 

nabídky 128.500 Kč. Dodavatel není plátce DPH.  

 

Usnesení č. 39/18/15: RM schválila likvidaci dvou stávajících herních prvků ze školní zahrady 

Mateřské školy Hustopeče, Školní 25 a převod jedné herní sestavy do majetku Městských 

služeb. A převod druhé herní sestavy do majetku ZŠ Nádražní, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 40/18/15: RM schválila vyřazení majetku z evidence příspěvkové organice 

Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2 dle přiloženého seznamu.  

 

Usnesení č. 41/18/15: RM schválila vyřazení majetku z ORJ 275 - 32.596,50,- Kč; ORJ 273 - 

389,- Kč; ORJ 269 - 6.026,- Kč; ORJ 255 - 196.084,89,- Kč. Seznam majetku je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 42/18/15: RM schválila ukončení nájmu … k bytové jednotce č. 413., na ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, a to ke dni 31. 7. 2015.  

 

Usnesení č. 43/18/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje na kvalitu poskytované péče Terénní pečovatelské služby, Žižkova 1, 

Hustopeče. Služba dosáhla plného počtu hodnotících bodů.  

 

Usnesení č. 44/18/15: RM schválila zrušení nevyužívaného telefonního automatu na volání 

umístěného v budově Dům – Penzion pro důchodce. RM schválila pořízení vlastního telefonu 

s omezeným tarifem pro nouzová volání do penzionu pro důchodce. 

 

Usnesení č. 45/18/15: RM schválila jako nejvhodnější nabídku na zhotovení zakázky malého 

rozsahu na služby, zhotovení dokumentace „Změna č. 1 územního plánu Hustopeče“, 

dodavatele Arch. design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČO25764314, s cenou 

329000,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 46/18/15: RM schválila smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace „Změna č. 1 

územního plánu Hustopeče“ s dodavatelem Arch. design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 

Brno, IČO25764314, za cenu 329000,-Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 47/18/15: 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 sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 

jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku s prodloužením 

doby akce pro žadatele …, pro den 22.8.2015 a to prodloužením na dobu od 22: 00 hod. toho 

dne do 03:00 hod. dne následujícího, tj. 23. 8. 2015, pro veřejnou akci v areálu Myslivny, Kpt. 

Jaroše 171/29, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 48/18/15: RM schválila souhlas s udělením licence na provozování veřejné 

linkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce ČSAD Hodonín a.s., Brněnská 3883/48, 695 

01 Hodonín, IČ 60747536, pro linku Mikulov - Milovice - Rakvice - Zaječí - Velké Pavlovice.  

 

Usnesení č. 49/18/15: RM schválila přenesení působnosti rady města dle ustanovení § 102 

odst. 2 písm. k zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, a svěřuje rozhodování dle § 11 odst. 3 zákona 

č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, k vydávání vyjádření k 

udělením licencí na provozování veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní ve správním 

obvodu ORP Hustopeče, na Odbor dopravy Městského úřadu Hustopeče. RM pověřuje 

podpisem těchto rozhodnutí ....  

 

Usnesení č. 50/18/15: RM schválila žádost o zapůjčení lavic za symbolické nájemné ve výši 

100,- Kč/víkend dle žádosti internetové komunity „I love Jižní Morava“, dopravu si zajistí 

žadatel.  

 

Usnesení č. 51/18/15: RM schválila statut Národní soutěže vín velkopavlovické vinařské 

podoblasti 2015  

 

Usnesení č. 52/18/15: RM schválila souhlas s realizací zpevněné plochy o rozměru 6 x 2,8 

metrů pro parkování osobního motorového vozidla. Plocha bude vydlážděna zámkovou dlažbou 

stejného tytu a stejné barvy jako na nájezdu do garáže .... Stavbu bude realizovat svépomoci ... 

na parcele 2167. Před samotnou realizací je nutno věc projednat se správci sítí a s příslušným 

stavebním úřadem.  

 

Usnesení č. 53/18/15: RM schválila realizaci vodorovného dopravního značení – vyznačení 

přechodu pro chodce v křižovatce ulic Brněnská – Žižkova a s realizací obnovení nástřiku 

přechodu u okružní křižovatky ulic Brněnská – Hybešova Hustopeče. Realizace bude 

provedena společností Signex KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929, Podivín za částku 6.090,-

Kč bez DPH. Financování bude provedeno rozpočtem Města Hustopeče, položka komunikace.  

 

Usnesení č. 54/18/15: RM schválila realizaci vodorovného dopravního značení – vyznačení 6 

ti parkovacích míst na komunikaci ulice Tyršova ve směru ke Štinkovce. Realizace bude 

provedena společností Signex KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929, Podivín za částku 1.740,-

Kč bez DPH. Financování bude provedeno rozpočtem Města Hustopeče, položka komunikace.  

 

Usnesení č. 55/18/15: RM schválila umístění dopravního značení „Zákaz stání“ B29 na ulici 

Kurdějovská v Hustopečích. Dopravní značení bude realizováno společností Městské služby 

Hustopeče za částku 3.874,-Kč včetně DPH. Financování bude provedeno rozpočtem Města 

Hustopeče – položka komunikace.  

 

Usnesení č. 56/18/15: RM bere na vědomí rozpis vysílání nových magazínů Hustopečské 

televize v době letních prázdnin.  

 

Usnesení č. 57/18/15: RM neschválila pořízení omalovánek od IPA „Bezpečí na silnici“.  

 



Usnesení (úkol) č. 58/18/15: RM ukládá předsedům komisí předložit návrh na finanční 

požadavky na vytvoření rozpočtu pro danou komisi na aktivity komise (akce s podporou 

komise, propagační předměty, ocenění občanů/žáků, spod.), včetně popisu a zdůvodnění. 

 

Usnesení č. 59/18/15: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise ze dne 9.6.2015.  

 

Usnesení č. 60/18/15: RM schválila zadání veřejné zakázky ZŠ Hustopeče - rekonstrukce 

sociálního zařízení na budově školní družiny, Komenského 163/2, na základě předložených 

nabídek firmě Jiří Kavalíř, IČ 48878456, za cenu 566.439 Kč + DPH. Současně RM schválila 

s vítězným uchazečem i smlouvu o dílo, která je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 61/18/15: RM bere na vědomí, že nebyla podána jiná nabídka na veřejnou zakázku 

ZŠ Hustopeče - rekonstrukce sociálního zařízení na budově školní družiny, Komenského 163/2, 

 

Usnesení č. 62/18/15: RM schválila realizaci provedení zabezpečení MŠ Školní dle 

předloženého projektu a kalkulace do ceny 105.000 Kč vč. DPH. Provedení bude hrazeno z 

investičních prostředků mateřské školy.  

 

Usnesení č. 63/18/15: RM schválila vyhlášení veřejné zakázky a Zadávací dokumentaci pro 

vyhlášení veřejné zakázky dotovaného projektu "Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“. 

Znění zadávací dokumentace včetně příloh je přílohou zápisu. Jedná se o znovu vyhlášení pro 

dílčí plnění č. 2, 3, 4 a 5.  

 

Usnesení č. 64/18/15: RM bere na vědomí zápis z komise pro územní plánování a rozvoj 

města z 10.6.2015  

 

Usnesení č. 65/18/15: RM schválila podporu akce Král vín pro rok 2015. RM schválila 

vypovězení smlouvy na podporu akce Král vín na rok 2016. 

 

Usnesení (úkol) č. 66/18/15: RM ukládá Městský službám odstranit nádoby na písek v parku 

na náměstí T.G.M. 

 

Usnesení (úkol) č. 67/18/15: RM ukládá Městský službám dokončit propojovací chodník na 

sídlišti (upřesní p. místostarosta) 

 

Usnesení (úkol) č. 68/18/15: RM ukládá Městský službám opravit oplocení plochy pro 

venčení psů na ulic U Větrolamu (Podhrabují se pod plotem. Je třeba zasypat díry). 

 

Usnesení č. 69/18/15: RM schválila příspěvek 4.000,- Kč na vinařský povoz na akci Krajem 

André. 

 

Usnesení č. 70/18/15: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Dodávka klimatizace“ v rámci projektu Elektronizace městského úřadu 

Hustopeče. Text výzvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 71/18/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů k podání nabídky na zakázku 

malého rozsahu „Dodávka klimatizace“ v rámci projektu Elektronizace městského úřadu 

Hustopeče: 1. Zdeněk Hladký, Starovice 100, 693 01 Starovice, IČ 70480354; 2. BRIŠ s.r.o, 

Bráfova 1698/3, 61600 Brno, IČ 26296896; 3. CLIMFIL BRNO, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 

Brně, IČ 25336118. 

 



Usnesení č. 72/18/15: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na zakázku malého rozsahu „Dodávka klimatizace“ v rámci projektu Elektronizace 

městského úřadu Hustopeče: Členové komise: …, …, …, Náhradníci: …, …, … 

 


