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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 35. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 08.03.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 

 

Usnesení RM č. 1/35/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/35/16: RM pověřuje starostku města k jednání o možnosti převodu 

pozemků pro vybudování parkoviště u domu Svat. Čecha z ulice Pitnerova a budoucího 

chodníku ´do objektu ZUŠ Nádražní. Město nabízí za tyto plochy recipročně provádění údržby 

zeleně kolem domu Svat. Čecha … včetně údržby porostů po dobu tří let. Údržba bude 

prováděna na objednávku od SBD Pálava.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 3/35/16: RM pověřuje starostku k jednání s firmou BORS a s Českými 

drahami o možnosti a podmínkách otevření veřejného WC v prostorách nádraží  

 

Usnesení RM (úkol) č. 4/35/16: RM ukládá komisi stavební a komisi pro rozvoj a územní 

plánování města, aby prostudovali, prověřili a připomínkovali projekt na rekonstrukci 

železniční trati Hustopeče – Šakvice v návaznosti na využití pozemků města v sousedství 

stavby. 

 

Usnesení RM č. 5/35/16: RM schválila změnu organizační struktury o.s. Městské služby 

Hustopeče, kdy dochází ke zrušení jednoho neobsazeného úvazku zahradníka a rozšiřuje se o 

jeden úvazek pro zedníka, dělníka pro úklid a údržbu města. Celkový počet se nemění. 

Organizační struktura je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 6/35/16: RM schválila podání žádosti na pokácení 4 stromů (vrb) podél trati 

Hustopeče – Šakvice na pozemku p.č. 4831 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 7/35/16: RM schválila podání žádosti na pokácení 2 ks stromů (bříz) na ulici 

Vinařská před objektem fitcentra. 
 

Usnesení RM č. 8/35/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/35/16: RM bere na vědomí výsledek interního auditu města zaměřeného 

na způsob účtování spotřeby vody v pronajatých bytech města.  

 

Usnesení RM č. 10/35/16: RM ukládá instalovat podružné vodoměry do všech pronajatých 

bytů města, kde doposud nejsou nainstalovány ( ZŠ Komenského, logopedie, ...). 

 

Usnesení RM č. 11/35/16: RM schválila přípravu vyhlášení veřejné zakázky na zpracování 

projektové dokumentace  rekonstrukce CVČ Pavučina na základě studie od Ing. Arch. 

Strakové.  

 

Usnesení RM č. 12/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení zpětný bezúplatný převod 

pozemku parcela číslo KN 9521 v katastrálním území Hustopeče u Brna na Státní pozemkový 

úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 13/35/16: RM schválila uzavření pachtovní smlouvy se Státním pozemkovým 

úřadem, IČ 01312774 , se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov na pozemek, 

na par. č. KN 5426/25 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 14/35/16: RM schválila vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č.5593/246 

vedeného jako zahrada, zapsaného na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 15/35/16: RM schválila vyhlášení záměru nájmu pozemku p.č.1875 vedeného 

jako zahrada, zapsaného na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 16/35/16: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č.4851/21 a p.č.4851/23 

obojí vedené jako orná půda v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané na LV č.10001 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 17/35/16: RM schválila záměr pachtu pozemků a jejich částí o souhrnné 

výměře 16,4751 ha v k.ú Hustopeče u Brna, zapsaných na LV č.10001 u Katastrálního úřadu 

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

 

Usnesení RM č. 18/35/16: RM schválila výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.5.2007 se 

společností Zemos a.s. na pronájem pozemků o souhrnné výměře 36,4703 ha.  
 

Usnesení RM č. 19/35/16: RM schválila záměr pronájmu části objektu obč. vybavenosti 

Společenského domu – pohostinství včetně vybavení na ul. Herbenova č.p. 423/4 v Hustopečích 

nacházející se na pozemku par.č.KN 279 v Hustopečích o celkové výměře 307 m2 (včetně 

sklepu a nákladního výtahu) a částí pozemků par.č.KN 283/2 o výměře 25,2m2 a části pozemku 

par.č.KN 283/1 o výměře 18 m2 , obojí vedeno jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna za 

účelem provozování pohostinství a provozování dřevěné rozebíratelné zahrádky přiléhající k 

provozovně pohostinství. Důvodem zveřejnění záměru je změna právní formy podnikání 

nájemce z fyzické osoby na osobu právnickou.  

 

Usnesení RM č. 20/35/16: RM odkládá schválení záměru pronájmu nezastavěné části 

pozemku p.č.279 o výměře 1306 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří a p.č.280 

vedeného jako zahrada, vše v k.ú. Hustopeče u Brna zapsáno na LV č.10001 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. RM požaduje doložení 

podrobnějšího záměru využití ze strany žadatele. 

 

Usnesení RM č. 21/35/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu „REKO MS Hustopeče – Jiráskova + 1“ vyhotovené projektantem GAsAG, 

s. r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno na pozemku parcela číslo KN 284/5, 475/1, 475/2, 475/3, 

475/4, 475/5, 495/4, 495/5, 598/1, 599/1, 626/1, 626/2 s investorem RWE GasNet, s. r. o., 

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč s kaucí ve výši 21.530,- 

Kč . Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 22/35/16: RM schválila souhlas s k projektové dokumentaci na stavbu 

„REKO MS Hustopeče – Jiráskova + 1“ vyhotovené projektantem GAsAG, s. r. o., Běloruská 

6, 625 00 Brno s investorem RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem za 

podmínky po dobu realizace stavby průjezdnosti křižovatky na ulici Kurdějovská - Jiráskova s 

maximálním omezením průjezdnosti křižovatky po dobu jednoho týdne. Celková délka 

rekonstrukce „REKO MS Hustopeče – Jiráskova + 1“ od předání vlastníka veřejné plochy max. 
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5 měsíců avšak jednotlivá ulice může být uzavřena max. 3 měsíce. Nejzazší termín zhotovení 

plánovaných rekonstrukcí Mrštíkova, Mrštíkova II, Jiráskova +1 by byl k datu 30.08. 

/Předpoklad v roce 2017 případně v roce 2018/. Město Hustopeče preferuje návaznost 

rekonstrukcí nejlépe v pořadí Jiráskova a následně rekonstrukce ul. Mrštíkova.  

 

Usnesení RM č. 23/35/16: RM schválila souhlas k PD č. VD12715 spol. Viadesigne, s. r. o., 

Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, na stavbu „Hustopeče – parkování na ul. Nádražní, 

parcela 1234/3“ za podmínky, že bude použita dlažba umožňující lepší vsakování dešťových 

vod (s většími spárami mezi dlaždicemi).  

 

Usnesení RM (úkol) č. 24/35/16: RM schválila zadání objednávky na zpracování projektové 

dokumentace na vybudování parkoviště na ulici Nádražní na pozemku p.č. 1236/5. 

 

Usnesení RM č. 25/35/16: RM schválila smlouvu o zvláštním užívání komunikace Kollárova 

se společností EUROGEMA CZ a.s., Blanická 917/19, Olomouc 722 00, IČ: 26801001.  

 

Usnesení RM č. 26/35/16: RM schválila uzavření smlouvy o zvláštním užívání komunikací 

se společnosti MORAVSKÝ PLYNOSTAV, a.s. IČ 46345957, se sídlem Zastávecká 371, 

Rosice u Brna. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 27/35/16: RM bere na vědomí projekční návrh situace stavby ulice Nerudova 

a připomínky občanů.  

 

Usnesení RM č. 28/35/16: RM schválila výběr nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka 

kompaktního kolového traktoru s příslušenstvím“ podané firmou AGROTEC a.s. se sídlem 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO 00544957  

 

Usnesení RM č. 29/35/16: RM schválila uzavření kupní smlouvy na dodávku kompaktního 

kolového traktoru s příslušenstvím včetně servisu na 2 roky s firmou AGROTEC a.s. se sídlem 

Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO 00544957 za celkovou částku 822.248,- Kč bez DPH  

 

Usnesení RM č. 30/35/16: RM schválila projektový tým k akci "Workoutové hřiště 

Hustopeče" ve složení vedoucí projektu: …, …, …, …, …, …, …  

 

Usnesení RM č. 31/35/16: RM schválila smlouvu o poskytnutí vzájemného plnění s 

Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 299/24, 693 02 Hustopeče, IČO 

29372143. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 32/35/16: RM bere na vědomí Žádost společnosti Agrotec a.s. o vystavení 2 

vozů před reklamním poutačem na ulici Bratislavská na pozemku parcela číslo KN 1253/7 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna. Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek není zapsán ve 

vlastnictví města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 33/35/16: RM schválila darovací smlouvu se Společenstvím vlastníků domu 

č.p. …, U Větrolamu …, Hustopeče, IČ: 04033612 na podporu pořízení bezbariérových nájezdů 

pro kočárky ve výši 3.510 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/35/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Mateřská škola Školní, rekonstrukce objektu – 2. etapa“  
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Usnesení RM č. 35/35/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů na podání nabídky a 

prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská škola Školní, 

rekonstrukce objektu – 2. etapa“:  

1) Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČO 49432991,  

2) JS - Abacus, s.r.o, se sídlem Šafaříkova 335, Havlíčkova 613/32, Hustopeče, IČO 26288591  

3) H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, 693 01 Hustopeče, IČO 25325043  

4) Hrušecká stavební spol. s.r.o., se sídlem U zbrojnice 588, Hrušky 691 56, IČO 25585142  

5) ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 23, 623 00 Brno, IČO 00558010  

6) Milan Čukan, se sídlem Dobrovského 4, 693 01 Hustopeče, IČO 10559418  

7) STAVOČ spol. s r.o. se sídlem Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče, IČO 47902213  

8) DIRS Brno s.r.o., se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČO 26255618  

 

Usnesení RM č. 36/35/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek, pro hodnocení 

nabídek a pro posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská škola 

Školní, rekonstrukce objektu – 2. etapa“:  

členové komise: …, …, …  

náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 37/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 13 Základní školy 

Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvkové organizace  

 

Usnesení RM č. 38/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 11 Základní školy 

Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvkové organizace  

 

Usnesení RM č. 39/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 9 Mateřské školy 

Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvkové organizace  

 

Usnesení RM č. 40/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 11 Mateřské školy 

Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvkové organizace  

 

Usnesení RM č. 41/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 17 Sportovního 

zařízení města Hustopeče, příspěvkové organizace  

 

Usnesení RM č. 42/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 26 Centra volného 

času Hustopeče, příspěvkové organizace  

 

Usnesení RM č. 43/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 3 Městských služeb 

Hustopeče, organizační složky  

 

Usnesení RM č. 44/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 4 Marketingu a 

kultury města Hustopeče, organizační složky  

 

Usnesení RM č. 45/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 7 Správy a údržby 

budov města Hustopeče, organizační složky  

 

Usnesení RM č. 46/35/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 4 Městského muzea 

a galerie, organizační složky  

 

Usnesení RM č. 47/35/16: RM schválila umístění sídla spolku FC Hustopeče Brno IČ: 

64327451 na adrese Šafaříkova 538/19, Hustopeče 693 01 umístěné na pozemku p.č.881 v k.ú. 

Hustopeče u Brna  
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Usnesení RM č. 48/35/16: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Projektová dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení“ uchazeče ČEZ 

Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČ 27804721  

 

Usnesení RM č. 49/35/16: RM schválila umístění na 2. místě ve veřejné zakázce malého 

rozsahu „Projektová dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení“ uchazeče Stanislava Fialy 

se sídlem Smetanova 90/7, 693 01 Hustopeče, IČO 10563253  

 

Usnesení RM č. 50/35/16: RM schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Projektová dokumentace rekonstrukce veřejného osvětlení“ s vítězným uchazečem ČEZ 

Energetické služby, s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava-Vítkovice, IČO 278 04 

721 za částku 287.250,- Kč  

 

Usnesení RM č. 51/35/16: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na zřízení parkoviště na ul. Sv. Čecha v 

Hustopečích“ uchazeče Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, 

IČ 27696880 

 

Usnesení RM č. 52/35/16: RM schválila umístění na 2. místě ve veřejné zakázce malého 

rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na zřízení parkoviště na ul. Sv. Čecha v 

Hustopečích“  uchazeče Ing. Eva Trojková se sídlem ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČ 41012127 

 

Usnesení RM č. 53/35/16: RM schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na zřízení parkoviště na ul. Sv. Čecha v 

Hustopečích“ s vítězným uchazečem uchazeče Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav, IČO 27696880 za částku 96.990,- Kč bez DPH  
 

Usnesení RM č. 54/35/16: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Křížový vrch má co nabídnout“ uchazeče Milan Čukan se sídlem 

Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, IČO 10559418  

 

Usnesení RM č. 55/35/16: RM schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Křížový vrch má co nabídnout“ s vítězným uchazečem Milanem Čukanem se sídlem 

Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, IČO 10559418 za částku 242.369,- Kč bez DPH  

 

Usnesení RM č. 56/35/16: RM schválila hodnocení Systému náležité péče a posoudila riziko 

uvedení nezákonně vytěženého dřeva poprvé na vnitřní trh jako zanedbatelné. Text systému je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 57/35/16: RM bere na vědomí zápis z pracovního jednání ze dne 12.2.2016 

ve věci zpracování dokumentace a následného podání žádostí o dotaci na zpracování návrhu 

ploch pro prvky ÚSES.  

 

Usnesení RM č. 58/35/16: RM schválila návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu, jejímž předmětem bude vypracování projektové dokumentace obnovy zeleně 

na hřbitově v Hustopečích. Text výzvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 59/35/16: RM schválila oslovit následující dodavatele k podání nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem bude vypracování projektové 

dokumentace obnovy zeleně na hřbitově v Hustopečích:  
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Safe Trees, s.r.o., Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice  

Profigreen, s.r.o., Trávník 30, 750 00 Přerov  

AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno  

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 19, 603 00 Brno  

Ing. Friedlová Tereza, Durďákova 49, 613 00 Brno 

pro podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro obnovu zeleně na hřbitově v 

Hustopečích  

 

Usnesení RM č. 60/35/16: RM schválila složení komise pro hodnocení nabídek na 

vypracování projektové dokumentace pro obnovu zeleně na hřbitově v Hustopečích:  

předseda komise: …; náhradník: …  

členové: …, náhradník: … 

…, náhradník: …  

právník: …, náhradník: … 

 

Usnesení RM č. 61/35/16: RM vzala na vědomí informaci o průběhu přípravy na zprovoznění 

centrálního registru smluv. 

 

Usnesení RM č. 62/35/16: RM schválila výpověď smlouvy o dodávce a využívání 

programového systému ovzduší se společností Kvasar, spol. s r.o., K Pasekám 3679, Zlín, IČ: 

00569135  

 

Usnesení RM č. 63/35/16: RM schválila nájemní smlouvu s NAVOS a.s., Čelakovského 

1858/27, 767 01 Kroměříž na užívání plochy letiště v k.ú. Popice za roční nájemné 10.000 Kč 

+ DPH, pro potřebu přezkušování žáků autoškol. 

 

Usnesení RM č. 64/35/16: RM schválila RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o 

zabezpečení výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech 

místních komunikací mezi městem Hustopeče, IČ 00283193, se sídlem Hustopeče, Dukelské 

nám. 2/2 a obcí Vrbice, IČ 00283738, se sídlem Vrbice č.p. 89, 691 09 Kobylí. Za výkon této 

činnosti je sjednána odměna, která bude příjmem rozpočtu města Hustopeče, a to ve výši 11.500 

Kč za každé zahájené správní řízení. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 65/35/16: RM schválila odfrézování stávajícího vodorovného dopravního 

značení a realizaci nového vodorovného dopravního značení – vyznačení širších parkovacích 

míst na ulici Husova, včetně nástřiku dopravního stínu v křižovatce Husova – Dukelské 

náměstí. Realizace bude provedena společností Signex KH Břeclav s.r.o., Bratislavská 929, 

Podivín za částku 42.977,-Kč bez DPH. Financování bude provedeno rozpočtem Města 

Hustopeče, položka komunikace.  

 

Usnesení RM č. 66/35/16: RM schválila dodatek č.1 k servisní smlouvě ze dne 1.7.2015 se 

zhotovitelem C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, Brno, IČ: 27575645, kterým se 

upřesňuje cena za poskytování servisní podpory. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 67/35/16: RM schválila ve veřejné zakázce Redakční systém webových 

stránek města Hustopeče jako nejvýhodnější nabídku od firmy webProgress, s.r.o., Horova 63, 

515 00 Brno, IČ 26282143, s celkovou cenou 330.936 Kč vč. DPH a bodovým hodnocením 

79,20 bodů.  

 

Usnesení RM č. 68/35/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Redakční systém webových stránek města Hustopeče“ s vítězným uchazečem 
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webProgress, s.r.o. se sídlem Wurmova 592/6, 602 00 Brno, IČ 26282143 za částku 273.500 Kč 

bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 69/35/16: RM schválila umístění na dalším místě u veřejné zakázky malého 

rozsahu „Redakční systém webových stránek města Hustopeče“ uchazeče WEBHOUSE, s.r.o. 

se sídlem Levského 3187/6, 143 00 Praha 4, IČ 25327054  

 

Usnesení RM č. 70/35/16: RM schválila objednávku reklamních předmětů pro potřebu města 

Hustopeče v rámci prevence a zvýšení bezpečnosti v hodnotě 86.870,74 Kč od firmy REDA, 

a.s., IČ 18828507, Hviezdoslavova 55d, 627 00 Brno - Slatina.  

 

Usnesení RM č. 71/35/16: RM schválila objednávku reklamních předmětů pro potřebu města 

Hustopeče v hodnotě 19.541,50 od firmy DD Reklama, IČ 4112275, Tábory 37, 693 01 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 72/35/16: RM bere na vědomí podané nové žádosti o dotace z rozpočtu města 

na rok 2016  

 

Usnesení RM č. 73/35/16: RM schválila udělení daru Apoštolské církvi, sboru Hustopeče ve 

výši 20.000 Kč, na pořízení „schodolezu“. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 74/35/16: RM ukládá komisím Sportovní, Školské a kulturní, Sociální 

a Pro práci se seniory a hendikepovanými spoluobčany  provedení posouzení a vyhodnocení 

žádostí od Diakonie ČCE – středisko Betlém, Fitness Freedom race team z.s., Girasole, sdružení 

pro pomoc a rozvoj z.s., Šachového klubu Hustopeče z.s., Fotoklubu Hustopeče z.s., na 

poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města na rok 2016. Termín předložení do RM je 31.7.2016. 

 

Usnesení RM č. 75/35/16: 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 …, trvale bytem Dobrovského …, Hustopeče, pro den 11. 

března 2016 a to prodloužením na dobu od 20:00 do 05:00 hodin dne následujícího, pro kulturně 

veřejnou akci - Diskotéka v prostorách M-Klubu.  

 

Usnesení RM č. 76/35/16: 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 Moravský rybářský svaz Hustopeče, pro den 12. 3. 2016 a 

to prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 hod. dne následujícího, pro rybářskou zábavu v 

Kulturním domě Hustopeče, Herbenova.  

 

Usnesení RM č. 77/35/16: 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 …, U Větrolamu …, Hustopeče, pro den 16.4. 2016 a to 

prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 hod. dne následujícího, pro Hafo fest 2016 v M-klubu 

Hustopeče, Herbenova.  
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Usnesení RM č. 78/35/16: RM schválila rozpočet Školské a kulturní komise na rok 2016 ve 

výši 29.000,- Kč. Skladba rozpočtu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 79/35/16: RM vzala na vědomí návrh spolupráce s projektem OnkoMaják. 

Město nabídku prozatím nevyužije.  

 

Usnesení RM č. 80/35/16: RM schválila Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb na rok 

2016 s firmou TopAuditing s.r.o., Koliště 1965/13a, 602 00 Brno, IČ 45477639. Částka plnění 

je 68 000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 81/35/16: RM schválila dohodu o ukončení pobytu v Domě – Penzionu pro 

důchodce, Žižkova 1, Hustopeče mezi …, nar. … a Městem Hustopeče k 15. 3. 2016. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 82/35/16: RM schválila přijetí paní …, nar. …, trvale bytem Na Úvoze …, 

Hustopeče do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče k datu 1. 4. 2016.  

 

Usnesení RM č. 83/35/16: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. … – Dům – Penzion 

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

a paní …, nar. …, trvale bytem Na Úvoze …, Hustopeče, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá 

s účinností od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 84/35/16: RM schválila Darovací smlouvu – ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče jako obdarovaným a paní …, nar. …, trvale bytem Na Úvoze …, 

Hustopeče, jako dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností k 1. 4. 2016. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 85/35/16: RM schválila přidělení bytové jednotky č. … a … na ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro …, nar. …, trvale bytem Habánská … Pouzdřany.  

 

Usnesení RM č. 86/35/16: RM schválila smlouvu o nájmu bytu č. … a … na ubytovně Mostař, 

Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a …, nar. 

…, trvale bytem Habánská … Pouzdřany s platností a účinností od 01. 04. 2016. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.   

 

Usnesení RM č. 87/35/16: RM schválila podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj – 

dotační oblast: Prevence a požární ochrana, Dotační program pro oblast prevence kriminality 

pro rok 2016 na projekt Výchovně-rekreačního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Žádost 

o dotaci včetně rozpočtu projektu jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 88/35/16: 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. 89/35/16: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele Územní 

studie – Hustopeče S4 v jednacím řízení bez uveřejnění, navazující na architektonickou soutěž 

města Hustopeče s názvem „Urbanistické řešení města Hustopeče – severozápad“.  

 

Usnesení RM č. 90/35/16: RM schválila komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zhotovitele veřejné zakázky Územní studie 

– Hustopeče S4 ve složení:  
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… člen RMH - náhradník … člen RMH 

… – náhradník …  

… – náhradník …  

… – náhradník … 

… – náhradník …  

 

Usnesení RM č. 91/35/16: RM schválila podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění pořízení územně plánovacího podkladu 

„Územní studie – Hustopeče S8“ a ukládá ORR MěÚ Hustopeče ve spolupráci s MPO MěÚ 

Hustopeče její zajištění.  

Nabídka umístění nafukovacích atrakcí pro děti po dobu hodů v roce 2016.  

 

Usnesení RM č. 92/35/16: RM neschválila možnost umístění nafukovacích atrakcí pro děti po 

dobu hodů v Hustopečích v roce 2016.  

 

Usnesení RM č. 93/35/16: RM schválila jmenování pracovní skupiny „Sýpka“ ve složení: 

…, …, …, …, …, …, …, … 

 

Usnesení RM č. 94/35/16: RM bere na vědomí zpracované dotační příležitosti investičních 

záměrů, které na základě Smlouvy o dílo zpracovala společnost DEA.  

 

Usnesení RM č. 95/35/16: RM schválila smlouvu o připojení k distribuční soustavě z 

napěťové hladiny nízkého napětí s E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6 České 

Budějovice 370 49, IČ: 28085400. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 96/35/16: RM schválila darovací smlouvu s …, r.č. …, bytem Gen. Peřiny 

…, 693 01 Hustopeče na soubor militarií pro stálou expozici v Městském muzeu a galerii v 

Hustopečích  

 

Usnesení RM č. 97/35/16: RM schválila smlouva na distribuci vstupenek na show Hanky 

Panky s Bc. Vojtěchem Kohoutkem se sídlem Horní 423/72, 783 13 Štěpánov, IČ 01527223  

 

Usnesení RM č. 98/35/16: RM schválila revokaci Usnesení RM č.31/34/16 a schválila 

smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu STL plynovodní přípojky STL DN32 na ulici 

Bratislavská v Hustopečích, číslo stavby: 8800078050 dle přiložené PD, pro oprávněného 

RWE GasNet, s. r. o., IČO 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, a investora 

ZEPIKO, spol. s r. o., IČO 46971360, Slovanské nám. 1177/9, PSČ 612 00.  

 

Usnesení RM č. 99/35/16: RM bere na vědomí zprávu hospodaření ZŠ Komenského. 

 

Usnesení RM č. 100/35/16: RM schvaluje odebrání osobního ohodnocení panu … z důvodu 

neuspokojivých výsledků hospodaření v roce 2015. Platnost od 1. 4. 2016. 


