
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 19. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 14.07.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/19/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/19/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 3/19/15: RM doporučuje ZM ke schválení Zásady ke zřizování věcných břemen 

na pozemcích ve vlastnictví města Hustopeče. Text zásad je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 4/19/15: RM bere na vědomí zápis ze Stavební komise ze dne 24.6.2015. 

 

Usnesení č. 5/19/15: RM schválila souhlas města, jako vlastníka pozemku parc. č. KN 20/4 v 

k. ú. Hustopeče u Brna, k dokumentaci č. 21/2015 projektanta Ing. Václava Cichry, se sídlem 

Hustopeče, Nádražní 9, na demolici objektu na parc. č. 8/2, stavebníkovi CENTRO Hustopeče, 

a. s., se sídlem Hustopeče, Husova 8/8, pro účely řízení o odstranění stavby.  

 

Usnesení č. 6/19/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu s odstraněním stavby se společností 

CENTRO Hustopeče, a. s., se sídlem Hustopeče, Husova 8/8, na pozemku parcela číslo 8/2, v 

k. ú. Hustopeče u Brna s podmínkou složení kauce ve výši 10.000 Kč před zahájením demolice 

pro případ poškození veřejných ploch.  

 

Usnesení (úkol) č. 7/19/15: RM ukládá posoudit jednotlivé varianty el. vedení u rybníka k PD 

č. 10300117931,24406,24872 společnosti ELINGCZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, Brno 614 

00, na stavby „Hustopeče, U rybníka, k.VN, k. NN, TS“, „Hustopeče, U rybníka, k. NN, Kovář, 

Franc“, „Hustopeče, U Rybníka, k. NN, Tomášek“, investorovi E.ON Distribuce, a. s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, České Budějovice. 

 

Usnesení č. 8/19/15: RM schválila souhlas k novostavbě RD dle PD č. 273/15 vyhotovené 

Villa projektovým ateliérem, spol. s r. o., K Bytovkám 201, 251 63 Kunice, Praha-východ, a to 

na pozemku parc. č. 5845/8 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu řízení a 

stavebnímu řízení, a to jako vlastníka sousedního pozemku, paní Ing. Emílii Šlancarové, bytem 

Naskové 1230/2A, 150 00 Praha 5-Košíře.  

 

Usnesení č. 9/19/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek a sjezdu k 

novostavbě RD dle PD vyhotovené Villa projektovým ateliérem, spol. s r. o., K Bytovkám 201, 

251 63 Kunice, Praha-východ a to na pozemku města parc. č. 4542/316 v k.ú. Hustopeče u Brna 

s kaucí ve výši 5.000 Kč paní Ing. Emílii Šlancarové, bytem Naskové 1230/2A, 150 00 Praha 

5-Košíře, s podmínkou zachování roviny stávajícího chodníku v místě napojení sjezdu a 

neporušení nově zbudovaných komunikací. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/19/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní přípojky k 

nemovitosti dle PD vyhotovené projektantem Bc. Tomášem Poláčkem, 682 01 Vyškov, 

Trpínky 480/5, a to na pozemku města parc. č. 1761/2 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 

5.000 Kč s investorem Frauenthal Automotive Hustopeče, s. r. o., se sídlem 693 01 Hustopeče, 

Bratislavská 130/2.  

 



 

Usnesení č. 11/19/15: RM schválila souhlas k novostavbě RD dle PD č. 030515 vyhotovené 

Ing. arch. Janem Láskou, Údolní 93, 602 00 Brno, a to na pozemku parc. č. 1335, 1336/1, 

1337/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu řízení a ohlášení novostavby, 

a to jako vlastníka sousedního pozemku, paní Martině Bunčiakové, bytem Vinařská 660, 693 

01 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 12/19/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu k novostavbě RD 

dle PD č. 030515 vyhotovené Ing. arch. Janem Láskou, Údolní 93, 602 00 Brno a to na pozemku 

města parc. č. 1331/2 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 5.000 Kč, manželům …, bytem 

… 693 01 Hustopeče, s podmínkou zachování roviny stávajícího chodníku v místě napojení 

sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací.  

 

Usnesení č. 13/19/15: RM schválila souhlas se stavbou pilíře HUP plynovodní přípojky 

evangelické fary na pozemku města parc. č. 1766/1 v k. ú. Hustopeče u Brna pro investora RWE 

GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, při stavbě č. 52 350 „Reko MS Hustopeče – 

Lipová + 1“.  

 

Usnesení (úkol) č. 14/19/15: RM ukládá MPO, prověřit doklady k vlastnictví  kultury na 

pozemku p.č.5676/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 15/19/15: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p.č.5676/1 vedeného jako zahrada o výměře 1120 m2, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, obci Hustopeče u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. Daň z nemovitosti uhradí nabyvatel.  

Doporučená cena 20 Kč/m2 + kultura dle doložení vlastnictví. 

 

Usnesení č. 16/19/15: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č.490/1 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV 

č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení č. 17/19/15: RM neschvaluje souhlas k PD projektanta AQUA CENTRUM Břeclav, 

s. r. o., Kapusty 27, 696 06 Břeclav k akci SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE 

parc. č. 5385/28; 5385/43 pro investora AQUAMID, s. r. o., Krátká 1221/2, Hustopeče¨. (Není 

dořešeno parkování, šířka silnice, chodníky, osvětlení.  

 

Usnesení č. 18/19/15: RM postupuje k dalšímu projednání i komisi pro územní plánování a 

rozvoj. SK doporučuje nepřevzít sítě, chodníky, silnice ke správě. Dále je možné při 

přívalových deštích vytopení hřbitova. V daných místech by pro RD byl vysoký hluk z dálnice. 

Do budoucna se neplánuje stěna, která by tuto lokalitu odhlučnila. Přizvat jako účastníka řízení 

i ŘSD. Doporučujeme hydrogeologický průzkum z důvodu možnosti uvolňování svahu po 

deštích).  

 

Usnesení č. 19/19/15: RM bere na vědomí Žádost společnosti Jednota, spotřební družstvo v 

Mikulově ohledně opravy roštu na ulici Žižkova před vjezdem do areálu velkoskladu.  

 

Usnesení (úkol) č. 20/19/15: RM pověřuje starostku města jednáním ve věci podílu 

společnosti Jednota, spotřební družstvo v Mikulově na úhradě nákladů spojených s opravou 

poškozeného roštu na ulici Žižkova před vjezdem do areálu společnosti.  

 



Usnesení (úkol) č. 21/19/15: RM ukládá posoudit žádost o stanovení přední stavební čáry 

rodinného domu na pozemku p.č. KN 4542/203 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

  

Usnesení č. 22/19/15: RM bere na vědomí žádost společností Teramex, Hands a pana … o 

prodej pozemků na ul. Vinařská.  

 

Usnesení č. 23/19/15: RM schválila smlouvu o složení a užití kauce s …, …, Velké Němčice 

69163, IČ: 43373208 na vyklizení pronajatého pozemku. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 

Usnesení č. 24/19/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci dokumentace 

“Výměna povrchu místní komunikace na ulici Vinařská“, vypracovanou Ing. Tomáš Macháček, 

bytem Brodačská 46, 691 63 Velké Němčice v k. ú. Hustopeče na pozemku paní … Chocerady 

v rozsahu vyznačeném v projektu, který je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/19/15: RM schválila souhlas pro společenství vlastníků Husova 6 na opravu 

schodiště na pozemku města parc. č. 19/3 v k. ú. Hustopeče u Brna vedoucímu k bytovému 

domu č. 6 v ulici Husova pro SVJ za podmínky podepsání smlouvy o souhlasu se stavbou mezi 

městem Hustopeče a SVJ po předložení PD.  

 

Usnesení č. 26/19/15: RM schválila smlouvu o distribuci vstupenek se společností 

PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s. se sídlem U Bulhara 1611/3, 110 00 Praha 1, IČ 25318136 

na festival “Vinohraní ve Viniu 2015“, který se koná dne 29.08.2015 od 16:00 hod v areálu 

Vinium, a.s. Velkých Pavlovicích. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 27/19/15: RM doporučuje ZM ke schválení Podání žádosti o bezúplatný převod 

pozemku parcela číslo KN 4740/21 vedeného jako ostatní plocha, zeleň v katastrálním území 

Hustopeče u Brna a to od ČR, Lesy České Republiky se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový 

Hradec Králové 50008 Hradec Králové.  

 

Usnesení č. 28/19/15: RM nedoporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru na prodej části 

pozemku parc. č. 869/1 vedeného jako trvalý travní porost o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna.  

 

Usnesení č. 29/19/15: RM bere na vědomí návrh smlouvy o spolupráci se společností Agrotec, 

ve věci poskytnutých slev na služby a další plnění poskytované společností městu.  

 

Usnesení č. 30/19/15: RM schválila Smlouvu o dílo na autorský dozor s Ing. Jana Friedlová, 

Za hřbitovem č. 327, 783 55 Velký Újezd za cenu 16.000,- Kč Text Smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu.  

 

Usnesení č. 31/19/15: RM schválila Smlouvu o dílo s firmou DEA Energetická agentura, s.r.o., 

IČ 41539656, se sídlem Benešova 425, 664 42 Modřice na autorský dozor k projektu „Úprava 

zahrady u budovy MŠ Školní 25“ za cenu 22.000,- Kč bez DPH. Text Smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu  

 

Usnesení č. 32/19/15: RM schválila složení projektového týmu u projektu Bezbariérová trasa 

2014: Projektová manažerka …, projektový koordinátor …, finanční manažer …, odborný 

garant …, administrátor projektu …, manažer kvality …, manažer publicity …, právník 

projektu …  

 



Usnesení č. 33/19/15: RM schválila ustanovení níže uvedeného projektového týmu u projektu 

Letní výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin: Projektová manažerka …, 

projektový koordinátor …, finanční manažer …, odborný garant …, administrátor projektu …, 

manažer kvality …, manažer publicity …, právník projektu ….  

 

Usnesení č. 34/19/15: RM schválila ustanovení níže uvedeného projektového týmu u projektu 

Zkvalitnění služeb TIC Hustopeče 2015: Projektová manažerka …, projektový koordinátor …, 

finanční manažer …, odborný garant …, administrátor projektu …, manažer publicity …  

 

Usnesení č. 35/19/15: RM schválila ustanovení níže uvedeného projektového týmu u projektu 

Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25: Projektová manažerka …, projektový koordinátor …, 

finanční manažer …, odborný garant …, administrátor projektu …, manažer publicity …, 

právník projektu …  

 

Usnesení č. 36/19/15: RM schválila ustanovení níže uvedeného projektového týmu u projektu 

Nominační výstava vín 2015: Projektová manažerka …, projektový koordinátor …, finanční 

manažer …, odborný garant …, administrátor projektu …, manažer publicity …  

 

Usnesení č. 37/19/15: RM schválila ustanovení níže uvedeného projektového týmu u projektu 

Svatomartinské slavnosti 2015: Projektová manažerka …, projektový koordinátor …, finanční 

manažer …, odborný garant …, administrátor projektu …, manažer publicity …  

 

Usnesení č. 38/19/15: RM schválila ustanovení níže uvedeného projektového týmu u projektu 

Burčákové slavnosti 2015: Projektová manažerka …, projektový koordinátor …, finanční 

manažer …, odborný garant …, administrátor projektu …, manažer publicity …  

 

Usnesení č. 39/19/15: RM schválila ustanovení níže uvedeného projektového týmu u projektu 

Světový duel vín 2015: Projektová manažerka …, projektový koordinátor …, finanční manažer 

…, odborný garant …, administrátor projektu …, manažer publicity …  

 

Usnesení č. 40/19/15: RM schválila výběr uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku na 

veřejnou zakázku „Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25“ : 8D z.s. se sídlem Rybkova 23, 

Kraví hora areál VUT obj. 30, 602 00 Brno, IČ 27047156.  

 

Usnesení č. 41/19/15: RM schválila umístění uchazeče o veřejnou zakázku „Úprava zahrady 

u budovy MŠ Školní 25“ na dalším místě: FLORA SERVIS s.r.o. se sídlem Faměrovo náměstí 

29, 618 00 Brno, IČ 28341627  

 

Usnesení č. 42/19/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Úprava zahrady u budovy MŠ 

Školní 25“ s vybraným uchazečem 8D z.s. se sídlem Rybkova 23, Kraví hora areál VUT obj. 

30, 602 00 Brno, IČ 27047156 na zhotovení díla za částku 947.492, - Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

  

Usnesení č. 43/19/15: RM schválila podání žádosti o nadační příspěvek do výše 150. 000 Kč 

od nadace ČEZ, IČ 26 72 15 11, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, na nelesní výsadbu 

trvalé zeleně - především stromů a keřů v intravilánu města Hustopečí.  

 

Usnesení č. 44/19/15: RM schválila spoluúčast města Hustopeče ve výši 20 % (maximálně 

však 30.000 Kč) z výše získaného nadačního příspěvku od nadace ČEZ na výsadbu stromů a 

keřů v intravilánu města.  



 

Usnesení č. 45/19/15: RM schválila smlouvu o zajištění plnění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby na 2. pololetí 2015 mezi městem Hustopeče a Nemocnicí Hustopeče, 

příspěvkovou organizací.  

 

Usnesení č. 46/19/15: RM schválila vyhlášení záměru pachtu pozemků p.č.3929 vedeného 

jako trvalý travní porost, p.č.3922/2 vedeného jako ostatní plocha, umístěných na LV č.10001 

v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/19/15: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č.725 o 

výměře 240 m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, 

k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče  

 

Usnesení č. 48/19/15: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu s Jáchymem Janoškem, 

Okružní 4, Hustopeče, kterým se snižuje nájemné na rok 2016 na částku 249 Kč z důvodu 

omezené možnosti užívání pronajímaného pozemku. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 49/19/15: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků par.č.KN 

1329/82 vedený jako ostatní plocha a par.č.KN 1261/4 vedený jako ostatní plocha, vše vedené 

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

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem umístění posezení a inventáře  

 

Usnesení č. 50/19/15: RM schválila výzvu k podání nabídky včetně příloh na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na prodloužení veřejné kanalizace na 

ulici Nádražní v Hustopečích“. Text výzvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 51/19/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou na podání nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na prodloužení veřejné 

kanalizace na ulici Nádražní v Hustopečích“:  

Jiří Třináctý, DiS., se sídlem Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav, IČ 7570  

AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 46964371  

Pöyry Environment a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, okres Brno – město, IČ 

46347526  

Aquion, s.r.o., se sídlem Osadní 12a, 170 00 Praha 7, IČ 49101340 

 

Usnesení č. 52/19/15: RM schválila toto složení komise pro otvírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na 

prodloužení veřejné kanalizace na ulici Nádražní v Hustopečích“: 

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení č. 53/19/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 s Jednotou, spotřebním družstvem v Mikulově se sídlem Kostelní náměstí 157/9, 

692 43 Mikulov, IČ 00032247 na částku 3.000Kč + DPH. Text dohody je přílohou zápisu.  

 



Usnesení č. 54/19/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 s Milanem Francem se sídlem Nádražní 180/42, 693 01 Hustopeče, IČ 15235530 

na částku 3.000 Kč + DPH. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 55/19/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 s LÉKÁRNAMI HYTYCH s.r.o. se sídlem Dukelské nám. 100/29, 693 01 

Hustopeče, IČ 29255406 na částku 10.000Kč + DPH. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 56/19/15: RM schválila vyřazení židle obyčejné z ORJ 255 z evidence majetku.  

 

Usnesení č. 57/19/15: 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 …, pro den 3. 10. 2015 a to prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 hod. dne 

následujícího, tj. 4. 10. 2015, pro veřejnou akci v Kulturním domě Hustopeče, Herbenova.  

 

Usnesení č. 58/19/15: RM schválila 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 

společnost Najgebaur s.r.o., U Školky 130, Josefov dne 5.9.2015 do 05:00 hodin následujícího 

dne tj. do 6.9.2015 na místě Amfiteátru Křížový vrch z důvodu pořádání hudebního večera pro 

veřejnost.  

 

Usnesení č. 59/19/15: RM schvaluje smlouvu na pořádání kulturní akce pro společnost 

Najgebaur s.r.o., U Školky 130, Josefov dne 5.9.2015 do 05:00 hodin následujícího dne tj. do 

6.9.2015 na místě Amfiteátru Křížový vrch z důvodu pořádání hudebního večera pro veřejnost. 

Zvýhodnění nájemné 2.000,- Kč/akce, kauce ve výši 5.000,- Kč na úklid a případné škody.  

 

Usnesení č. 60/19/15: RM schválila uzavření smlouvy č. 775/2015 o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši maximálně1.333.000 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, 

IČ: 70856508, se sídlem Sokolovská 278, 19000 Praha 9 na akci pod názvem "Bezbariérová 

trasa města Hustopeče 2014" ISPROFOND 5627510109 rok 2015. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 61/19/15: RM schválila výběr uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku na 

veřejnou zakázku „Dodávka klimatizace“ v rámci projektu Elektronizace městského úřadu 

Hustopeče: 1. Zdeněk Hladký se sídlem Starovice 100, 693 01 Starovice, IČ 70480354, 

nabídková cena vč. DPH 169.001,- Kč.  

 

Usnesení č. 62/19/15: RM schválila umístění uchazečů o veřejnou zakázku „Dodávka 

klimatizace“ v rámci projektu Elektronizace městského úřadu Hustopeče na dalších místech:  

2. CLIMFIL BRNO, s.r.o. se sídlem Jiráskova 21, 602 00 BRNO, IČ 25336118, s nabídkovou 

cenou vč. DPH 193.273,- Kč  

3. BRIŠ s.r.o. se sídlem Bráfova 1698/3 , 616 00 Brno, IČ 26296896, s nabídkovou cenou vč. 

DPH 198.077,- Kč  

 

Usnesení č. 63/19/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „Dodávka klimatizace“ v rámci 

projektu Elektronizace městského úřadu Hustopeče s vybraným uchazečem Zdeňkem Hladkým 



se sídlem Starovice 100, 693 01 Starovice, IČ 70480354 na dodávku a montáž klimatizace a 

následnou pětiletou údržbu za částku 139.670,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 64/19/15: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „VO Hustopeče, 1. Rozšíření VO Komenského, Tábory, Dvořákova, 2. 

Prodloužení VO k Norma group“  

 

Usnesení č. 65/19/15: RM schválila Oslovení těchto uchazečů k podání nabídky:  

1. FIA - elektroslužby s.r.o., se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 Hustopeče, IČ 27739651,  

2. Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 303/34, 693 01, Hustopeče, IČ 65367774,  

3. Tomáš Holub se sídlem 742 71 Hodslavice 145, IČ 47864150,  

4. ELE-MONT, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 26947676,  

5. RGV a.s., se sídlem J. Opletala 2403, 690 00 Břeclav, IČ 25915827.  

 

Usnesení č. 66/19/15: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek: Členové komise: …, …, …, Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení č. 67/19/15: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamě se společností Frauenthal 

Automotive Hustopeče s.r.o na rok 2015.  

 

Usnesení č. 68/19/15: RM schválila rozdělení financí získaných na základě smlouvy o 

propagaci a reklamě se společností Frauenthal Automotice Hustopeče s.r.o. následujícím 

způsobem: 50.000,- Kč vč. DPH na kulturní akce (Burčákové slavnosti, Svatomartinské 

slavnosti, Slavnosti vína a mandloní); 120.000,- Kč vč. DPH bude využita na rekonstrukci 

židovského hřbitova (informační cedule, zpevnění náhrobku apod.) s tím, že na hřbitově bude 

umístěna připomínka, že úpravy se udělaly s přispěním společnosti Frauenthal Automotive. 

 

Usnesení č. 69/19/15: RM schválila Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené mezi Městem 

Hustopeče, jako příkazcem, a Mgr. Radslavem Janečkem, advokátem, Brno, Bubeníčkova 44, 

jako příkazníkem na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Elektronizace Městského úřadu 

Hustopeče, se sjednanou odměnou ve výši 30.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 70/19/15: RM schválila smlouvu o krátkodobém nájmu movitých věcí – 

sovětských militarií na výstavu „Osvobození Hustopečska – Fakta a umělecká reflexe“ s 

Vladimírem Hrnčířem, bytem Kubíčkova 17, 635 00 Brno - Bystrc. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 71/19/15: RM schválila podání žádosti na Správu a údržba silnic Jmk, p.o., IČ: 

70932581, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,Veveří,602 00 o sepsání smlouvy o právu 

provést stavbu pod názvem „chodník k finančnímu úřadu“ na pozemcích parc. č. KN 1235/6 a 

1235/1 v k.ú. Hustopeče u Brna dle přílohy, která je součástí zápisu. 

 

Usnesení č. 72/19/15: RM schválila podání žádosti na ČR, Generální finanční ředitelství., IČ: 

72080043, se sídlem Lazarská 15/7, Nové Město, 11000 Praha 1 o sepsání smlouvy o právu 

provést stavbu „chodník k finančnímu úřadu“ na pozemcích parc. č. KN 2430, 2437/10 a 2437/1 

v k.ú. Hustopeče u Brna dle přílohy, která je součástí zápisu. 

 

Usnesení č. 73/19/15: RM schválila pořízení lešenářských prvků na dostavbu bran na 

burčákové slavnosti v nabídkové cen 78.800 Kč vč. DPH z rozpočtu Městských služeb.  



 

Usnesení (úkol) č. 74/19/15: RM ukládá zabezpečit finance do kapitoly Městské služby na 

nákup lešení na stavbu bran na Burčákové slavnosti, v rámci příštího rozpočtového opatření. 

 

Usnesení č. 75/19/15: RM schválila změnu organizační struktury MěÚ Hustopeče, v úpravě 

platové třídy u pracovníka pohledávek kanceláře tajemníka na 10. platovou třídu. Popis změny 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 76/19/15: RM schválila uzavření smlouvy o provedení exekuce s Mgr. Jaroslava 

Schafferová, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Špitálka 

122/33, 602 00 Brno, IČ: 041152140 (dále jen exekutor na straně jedné). K vymáhání budou na 

základě této smlouvy předávány pohledávky z výkonu samostatné a přenesené působnosti bez 

omezení jejich výše. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 77/19/15: RM schválila dohodu o úhradě peněžitého dluhu v celkové výši 41.168,- 

Kč za škodu na majetku dle trestního příkazu 3T 89/2015-52 ze dne 11.6.2015, formou 

měsíčních splátek ve výši 2300,- Kč s první splátkou v měsíci červenci 2015 s dlužníkem …, 

nar. …, bytem … Hustopeče. V případě nedodržení splátek bude město pokračovat ve 

vymáhání dlužné částky.  

 

Usnesení č. 78/19/15: RM schválila platový postup do vyššího platového stupně z 1 na 2 u …, 

ředitele Centra volného času Hustopeče p.o., s účinností od 1.8.2015.  

 

Usnesení č. 79/19/15: RM schválila rozšíření parkovacích míst na parkovišti u Domu – 

Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče ze současných 2 vyhrazených parkovací stání 

pro zdravotně postižené na 4 parkovací stání.  

 

Usnesení (úkol) č. 80/19/15: RM ukládá navýšit rozpočet na investice Dům – penzion pro 

důchodce do výše opravy výtahů. 

 

Usnesení č. 81/19/15: RM schválila výměnu dvou výtahových elektrorozvaděčů na penzionu 

Žižkova 1, Hustopeče, firmou ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., Bucharova 2641/14, Praha 5, za 

cenu dle cenové nabídky max. 99.416 Kč + DPH/rozvaděč.  

 

Usnesení č. 82/19/15: RM schválila přijetí paní … nar. …, bytem … Hustopeče, do Domu – 

Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 305 k datu 1. 8. 2015.  

 

Usnesení č. 83/19/15: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. 305 – Dům – Penzion pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem a 

paní …, nar. …, bytem … Hustopeče, jako nájemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 8. 

2015 do 31. 12. 2015 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 84/19/15: RM schválila Darovací smlouvu – ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou mezi 

Městem Hustopeče jako obdarovaným a paní …, nar. …, bytem … Hustopeče, jako dárcem. 

Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 8. 2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 85/19/15: RM schválila žádost Domova seniorů Břeclav a schvaluje udělení 

sponzorského daru ve výši 16 000,- Kč vázaného k občance města Hustopeče paní …, nar. ... 

Po uhrazení sponzorského daru bude paní … přijata do Domova seniorů Břeclav.  

 



Usnesení č. 86/19/15: RM bere na vědomí zápis z Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

ze dne 27. 5. 2015.  

 

Usnesení č. 87/19/15: RM schválila žádost pana … a … o prodloužení doby nájmu ve 

startovacím bytě č. 25, na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče a prodlužuje těmto dobu nájmu 

do 31. 8. 2016. Toto je upraveno dodatkem č. 1. Text dodatku č. 1 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 88/19/15: RM schválila žádost paní … o ukončení nájmu dohodou bytu č. 27 na 

adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče. Touto dohodou se ukončuje nájemní vztah s paní … a 

jejími dětmi k datu 31. 8. 2015.  

Rada města schvaluje tuto dohodu o ukončení nájmu bytu č. 27 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

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

 

Usnesení č. 89/19/15: RM schválila Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu č. 28 na adrese Sv. 

Čecha č. 174/3, Hustopeče, kterým se prodlužuje nájemní smlouva uzavřená mezi městem 

Hustopeče a manželi … (nar. …) a … (nar. …) … o 6 měsíců do 29. 2. 2016. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 90/19/15: RM schválila přidělení bytu č. 29 na adrese Svat. Čecha 174/3, 

Hustopeče, do nájmu paní … (nar. …) a jejím dětem … (nar. …) a … (nar. …) s platností od 

1. 8. 2015 do 31. 10. 2015 s právem opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 91/19/15: RM schválila přidělení bytu č. 26 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, do nájmu paní … (nar. …) s platností od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 92/19/15: RM schválila udělení okamžité výpovědi nájmu bytu bez výpovědní 

doby nájemkyni městského bytu č. 2 na adrese Smetanova 78/2, Hustopeče, paní …, nar. … a 

synovi … (nar. …).  

 

Usnesení (úkol) č. 93/19/15: RM ukládá upravit nájemní smlouvu na městské byty – nebudou 

předány klíče od bytu do doby, než nájemce složí kauci. Nájemné bude hrazeno předem. 

 

Usnesení (úkol) č. 94/19/15: RM ukládá zveřejnit záměr pronájmu městského bytu č. 2 na 

adrese Smetanova 78/2, Hustopeče. 

 

Usnesení č. 95/19/15: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Borkovany. 

Roční příspěvek městu Hustopeče za výkon této agendy činí 5.540 Kč/ročně . Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 96/19/15: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a městysem Velké 

Němčice. Roční příspěvek městu Hustopeče za výkon této agendy činí 12.257 Kč/ročně Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 97/19/15: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Šakvice. 

Roční příspěvek městu Hustopeče za výkon této agendy činí 9.483 Kč/ročně Text smlouvy je 

přílohou tohoto zápisu.  



 

Usnesení č. 98/19/15: RM schválila realizaci opravy technologie úpravny bazénové vody v 

areálu SPOZAM ve výši 492.000,- Kč bez DPH z provozních prostředků SPOZAMu. 

 

Usnesení (úkol) č. 99/19/15: RM bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne 16.6.2015. 

Návrhy z komise se bude rada města dále zabývat. RM ukládá vytipovat umístění nových 

stojanů na kola.  

 

Usnesení č. 100/19/15: RM bere na vědomí Zápis č. 1 z jednání komise státní památkové péče  

 

Usnesení č. 101/19/15: RM bere na vědomí informativní zprávu dopravní skupiny při MěÚ 

Hustopeče o stavu parkovacích kapacit v lokalitě Na Hradbách Hustopeče.  

 

Usnesení č. 102/19/15: RM bere na vědomí informaci o zrušení nevyužívaného VTA v 

Hustopečích na ul. Na sídlišti, p. č. 958/1.  

 

Usnesení č. 103/19/15: RM schválila rozpočtové opatření města Hustopeče č. 8/2015. Text 

opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení (úkol) č. 104/19/15: RM ukládá vypočítat návratnost výměny světel ve SPOZAMu. 

 

Usnesení (úkol) č. 105/19/15: RM ukládá označit konec ul. Vinařská dopravním značením - 

slepá ulice. Dopravní značení bude stát u domu pana Staňka. 

 

Usnesení (úkol) č. 106/19/15: RM ukládá zprovoznit a vyčistit cestu vedoucí z ul. Hradní na 

Krajcperk (cesta vede přes pozemek p.č. KN 3127, 3135/2 a 3135/3 v k.ú. Hustopeče u Brna). 

Upozornit rodinu … na odstranění skruže.  

 

Usnesení (úkol) č. 107/19/15: RM ukládá zveřejnit anonymizovaný audit hospodaření 

nemocnice Hustopeče na webových stránkách města. 

 

Usnesení č. 108/19/15: RM ukládá rozeslat audit hospodaření nemocnice Hustopeče 

zastupitelům spolu s vyjádřením … s upozorněním, že je pouze pro jejich osobní potřebu. 

 

Usnesení (úkol) č. 109/19/15: RM ukládá navýšit v dalším rozpočtovém opatření položku 

zeleň o 105.000,- Kč na pořízení pergol do parků na ul. Polní a Na Výsluní. 

 


