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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 31. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 05.01.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/31/15: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 

Usnesení (úkol) č. 2/31/15: RM ukládá připravit smlouvu o smlouvě budoucí na úhradu 

nákladů za pořízení zastavovací územní studie na lokalitu za Křížovým kopcem a jednat 

s majiteli pozemku o uzavření smlouvy.  

 

Usnesení č. 3/31/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 4/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s ELMAT sdružení podnikatelů Milan Ledvina – Zdeněk Rybář, Nerudova 34, 

693 01 Hustopeče, DIČ CZ7002254061. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 5/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s Fan Elektroinvest, s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 693 01 Hustopeče, IČ 25556576. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 6/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s CENTRO Hustopeče a.s., se sídlem Husova 8, 693 01 Hustopeče, IČ 255 729 

20. Text dohody je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 7/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 8/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče, IČ 46903950. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 9/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 

27739651. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 10/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 

27696880. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 11/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, IČ 25537814. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení (úkol) č. 12/31/15: RM ukládá vedení města aktualizovat s vedením společnosti 

Agrotec Smlouvu o spolupráci s AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 

00544957 na podporu akcí města v roce 2016. 
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Usnesení č. 13/31/15: RM schválila darovací smlouvu s dárcem Pavlou Strohovou, se sídlem 

Na Úvoze 744/9, 693 01 Hustopeče, IČ 72394382 na věcný dar v hodnotě 706,- Kč do tomboly 

na I. Městský bál. 

 

Usnesení č. 14/31/15: RM schválila darovací smlouvu s dárcem Pavlem Nečasem se sídlem 

Dobrovského 59/3, 693 01 Hustopeče, IČ 614171122 na věcný dar v hodnotě 1.500,- Kč do 

tomboly na I. Městský bál 

 

Usnesení č. 15/31/15: RM schválila nájemní smlouvu se …, Na Hradbách …, Hustopeče, nar. 

… na část pozemku p. č. 387/1 vedeného jako trvalý travní porost o výměře 60 m2 za roční 

nájemné 1200Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

 

Usnesení č. 16/31/15: RM schválila objednávku u Ing. Pavly Húskové, IČ: 49487078, U 

Vodojemu 1255/21, 69301 Hustopeče na ocenění pozemků p.č.1247 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e, pozemku p.č 1249/71 vedeného jako 

ostatní plocha a p.č.1249/72 vedeného jako ostatní plocha, pozemku dle GP č. 3439-176/2015 

p.č. 1689/1 vedeného jako zahrada, (část p.č. 1689), pozemku p.č. 198 vedeného jako ostatní 

plocha, pozemků p.č. 211/3 vedený jako zastavěná plocha, 213/1, a 213/4 vedených jako orná 

půda,  a dle GP 2855-52/2010 nově vytvořeného pozemku 3333/3 vzniklého z pozemku parcela 

č. 3333/1 vedeného jako zahrada, vše zapsáno na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Brna, evidováno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče. 

 

Usnesení č. 17/31/15: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č.5517/1 a p.č.5517/2 vše 

vedené jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané na LV č.10001 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

 

Usnesení č. 18/31/15: RM neschválila dodatek k nájemní smlouvě s TD LKW s.r.o., 

Janáčkova 12/17, Hustopeče, kterým se snižuje pronajímaná plocha na část pozemku p.č.1255/2 

o výměře 456 m2 v Hustopečích za nájemné 7.296,-Kč + DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 19/31/15: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě mezi Sportovním zařízením 

města Hustopeče, p.o., Brněnská 526/50, Hustopeče a Tělovýchovnou jednotou Agrotec 

Hustopeče, Šafaříkova 22, Hustopeče, IČ: 13690655, kterým se upravuje nájemné a doba 

nájmu. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 20/31/15: RM schválila ceník Sportovní haly Hustopeče pro oddíly FC Hustopeče 

Brno za velkou halu (ostatní sporty) 600,- Kč/ hod. Ceník platí od 15.1.2016. 

 

Usnesení č. 21/31/15: RM doporučuje řediteli SPOZAM projednat s TJ Agrotec Hustopeče a 

FC Hustopeče Brno obsazenost ve Sportovní hale Hustopeče s možnosti navýšení času pro 

oddíly FC Hustopeče v rozsahu alespoň 5 hod. týdně (pondělí až pátek). 

 

Usnesení č. 22/31/15: RM schválila pověření pro místostarostu města p. Bořivoje Švástu pro 

zastupování funkce ředitele Sportovního zařízení města Hustopeče p.o., za odchozího p. Aleše 

Proschka do nástupu nového ředitele vybraného z výběrového řízení. Pověření je se všemi 

náležitostmi vyplývajícími z funkce statutárního orgánu organizace. 
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Usnesení č. 23/31/15: RM schválila přidělení bytu č. 412 na adrese Kpt. Jaroše 1 (ubytovna 

Mostař), Hustopeče, do nájmu panu …, nar. …, trvale bytem Velké Hostěrádky …, a to s 

účinností od 6. 1. 2016.  

 

Usnesení č. 24/31/15: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 412 na adrese Kpt. Jaroše 1, 

Hustopeče, uzavřenou mezi městem Hustopeče (pronajímatelem) a nájemníkem …, nar. …, 

trvale bytem Velké Hostěrádky …, a to s účinností od 6. 1. 2016. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 25/31/15: 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 prodloužení 

doby akce pro žadatele …, Herbenova …, Hustopeče, pro den 13.02.2016 a to prodloužením 

na dobu od 20:00 do 02:00 hod. dne následujícího, pro hudební akci v Hustopečích, v sále 

Společenského domu. 

 

Usnesení č. 26/31/15: RM schválila na základě žádosti, s použitím znaku města Hustopeče pro 

účely obrazové přílohy vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“, která bude 

vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně ve druhé polovině prosince 

2016. 

 

Usnesení č. 27/31/15: RM schválila zadávací dokumentaci na "Redakční systém webových 

stránek města Hustopeče". Text ZD je přílohou. 

 

Usnesení č. 28/31/15: RM schválila oslovení minimálně pěti firem pro podání nabídky na 

dodávku "Redakčního systému webových stránek města Hustopeče". Dodávka webových 

redakčních systémů musí být obsahem živnostenského podnikání oslovené firmy. 

 

Usnesení č. 29/31/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2016 s vinařstvím „Starý vrch“, se sídlem Havlíčkova 25, 693 01 Hustopeče, 

IČ 00558010. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 30/31/15: RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace od Státního fondu 

dopravní infrastruktury, na akci „Bezbariérová trasa 2016.“ 

 

 


