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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 37. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 05.04.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

Usnesení RM č. 1/37/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/37/16: RM schválila souhlas s podáním žádosti o poskytnutí podpory z 

Operačního programu zaměstnanost vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí podle 

výzvy číslo 33 – Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) 

v rámci projektu: „Strategické řízení MěÚ Hustopeče“.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 3/37/16: RM ukládá zpracovat žádost o dotaci, provede Odbor 

kancelář tajemníka do termínu 11. 4. 2016.  

 

Usnesení RM č. 4/37/16: RM schválila s platností od 01.05.2016 organizační změny na 

sociálním odboru: Převedení funkce Vedoucí sociálního odboru z 10. platové třídy do 11. 

platové třídy. Zrušení pracovní pozice Referent státní správy a samosprávy v platové tř. 9 a 

vytvoření této pozice v 10. platové třídě. Převedení pracovní pozice Pracovník sociální péče z 

3. platové třídy do 5. platové třídy. V příloze je doložena nová organizační struktura, včetně 

zařazení funkčních míst.  

 

Usnesení RM č. 5/37/16: RM schválila nabídku na odbornou analýzu Dukelského náměstí v 

Hustopečích od firmy Partnerství, o.p.s. v plném rozsahu dle nabídky.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 6/37/16: RM ukládá odboru regionálního rozvoje prověřit možnosti 

zapracování analýzy Dukelského náměstí do některé studie města Hustopeče a předložit na 

příští radu města písemné stanovisko k možnosti čerpání dotace na územní studie z IOP. 

 

Usnesení RM č. 7/37/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 8/37/16: RM schválila návrh na odpis nedoplatku ve výši 2.420,-Kč dle 

faktury č.100326 ze dne 30.10.2015 z důvodu hospodárnosti. Z doposud zjištěných informací 

je zřejmé, že vymáhání s velikou pravděpodobností nepovede k uspokojení dluhu, ale naopak 

k jeho navýšení.  

 

Usnesení RM č. 9/37/16: RM schválila přijetí paní …, nar. …, trvale bytem: Tyršova …, 

Hustopeče do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče k datu 1. 5. 2016.  

 

Usnesení RM č. 10/37/16: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. 114 – Dům – Penzion 

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

a paní …, nar. …, trvale bytem: Tyršova …, Hustopeče, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá 

s účinností od 1. 5. 2016 do 31. 12. 2016 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 11/37/16: RM schválila Darovací smlouvu – ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče jako obdarovaným a paní …, nar. …, trvale bytem: Tyršova …, 

Hustopeče, jako dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností k 1. 5. 2016. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  
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Usnesení RM č. 12/37/16: RM schválila přijetí dalšího uživatele do bytu č. 25, na adrese Svat. 

Čecha …, Hustopeče, od data 1. 4. 2016, a to paní …, nar. …, trvale bytem Třebízského …, 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 13/37/16: RM schválila Dodatek č. 2, který upravuje přijetí dalšího uživatele 

bytu č. 25, na adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče – paní …, nar. …, trvale bytem Třebízského 

…, Hustopeče. Účinnost dodatku je od data 1. 4. 2016.  

Text Dodatku č. 2 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 14/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení Záměr budoucího prodeje části 

pozemku parcela číslo 1348/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 1348/33 o výměře 15 m2 dle GP č. 3422-31/2015 za 

kupní cenu minimálně 980 Kč /m2 s rozvazovací podmínkou dokončení stavby na pozemku do 

5 let od účinnosti smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 15/37/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu „Reko VTL DN 500 Brodské - V. Němčice IV“ pro investora RWE GasNet, 

s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu ve výši 

10.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/37/16: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou plynovodní přípojky 

na pozemku města pro Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č. p. 1294 a č. p. 

1295 na ulici Generála Peřiny v Hustopečích, IČO: 28358244, dle přiložené PD a s kaucí ve 

výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 17/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku 

p.č.629/3 vedeného jako zastavěná půda a nádvoří, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

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

 

Usnesení RM č. 18/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku 

p.č.285/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 27 m2 , zapsaného na LV č.10001 pro k.ú. 

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

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 19/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje pozemku 

p.č.376/20 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro k.ú. Hustopeče u Brna 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 20/37/16: RM ukládá vyzvat žadatele o odkoupení podsklepené části 

pozemku p.č.422/17 vedeného jako ostatní plocha o výměře 25 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, 

evidovaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče k 

doložení projektové dokumentace na stavbu případně rekonstrukci nemovitosti.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 21/37/16: RM ukládá jednat o odkoupení pozemků na ulici 

Bratislavské zapsaných na LV č. 1396 v k.ú. Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, minimálně však o pozemku pod 

městským chodníkem parcela číslo 108/5 vedeného jako ostatní komunikace.  

 
 

Usnesení RM č. 22/37/16: RM schválila souhlas s PD č. 61/2015 vyhotovenou SPK …, 

Nádražní …, Hustopeče, PSČ 693 01, na stavbu „KLUBOVNA SKAUTSKÉHO ODDÍLU – 
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změna v užívání objektu + stavební úpravy“ pro Junák – svaz skautů a skautek, středisko 

Vranovice, IČ: 71196293, U koupaliště 113, 691 25 Vranovice.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 23/37/16: RM ukládá MPO připravit na příští RM posouzení případné 

úpravy smlouvy s Junákem formou dodatku.  

 

Usnesení RM č. 24/37/16: RM pověřuje plnou mocí Ing. … a Bc. … k zastupování ve věci 

stavby "Klubovna skautského oddílu" na pozemku města parc. č. 279 v k. ú. Hustopeče u Brna 

dle PD č. 61/2015 vyhotovenou SPK Ing. …, Nádražní 9, Hustopeče, PSČ 693 0, pro stavebníka 

město Hustopeče.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 25/37/16: RM ukládá odboru Stavebního úřadu předložení územního 

rozhodnutí 47/09 ze dne 19.10.2009 výst./5997/09/13 dle žádosti spol. Němec Jiří stavitel s. r. 

o  na stavbu bytových domů v lokalitě Záhumenice. 

 
Usnesení RM (úkol) č. 26/37/16: RM ukládá odboru regionálního rozvoje posouzení žádosti 

spol. Němec Jiří stavitel s. r. o  na stavbu bytových domů v lokalitě Záhumenice ve vztahu 

k platné ÚPD. 

 

Usnesení RM č. 27/37/16: RM schválila souhlas s přechodem komunikace otevřeným 

výkopem u stáje Valkýra při stavbě „Reko VTL DN 500 Brodské – Velké Němčice III“ dle 

předložené PD č. 8.210001300.21, dílčí část „Přechody komunikací“ pro RWE Distribuční 

služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno, PSČ 657 02 za podmínky zrychlené výstavby v místě 

překopu a zajištění provizorního přejezdu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 28/37/16: RM ukládá vedení města - svolat schůzku s investorem 

společnosti Aquamid, stavby plánované 17 ti RD a to za přítomnosti SK, zástupce rady města, 

regionálního rozvoje. Pro vyjádření k dílčím záležitostem projektu je potřeba znát celý projekt 

a jeho výslednou formu. Do této chvíle se nedostalo konečné řešení celého projektu. 

 

Usnesení RM č. 29/37/16: RM odkládá schválení souhlasu k projektové dokumentaci 

projektanta ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno, na stavbu č. 1030027260 

„Hustopeče, Havlíčkova, k.NN, AQUAMID“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.  

 

Usnesení RM č. 30/37/16: RM odkládá schválení souhlasu se Smlouvou č. 1030027260/001 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu č. 1030027260 „Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN, AQUAMID“ dle předložené PD s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 

2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemku města Hustopeče parc. č. 498/1 a 505/1 v k. ú. 

Hustopeče u Brna. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/37/16: RM schválila souhlas se stavbou „Prodloužení optické sítě ul. 

Havlíčkova, Hustopeče“ dle předložené PD společnosti itself, s. r. o., IČO 18826016, Pálavské 

nám. 11, Brno, PSČ 628 00, a umístěním kabelové trasy do pozemků města. Souhlas je 

podmíněn použitím protlaků při křížení místních komunikací. Toto vyjádření se vydává žadateli 

pro účely územního řízení.  

 
 

Usnesení RM č. 32/37/16: RM navrhuje místo k překladišti nákladní železniční dopravy v 

rámci projektu elektrifikace trati u stavebnin Stafikr a to mezi stávající tratí a vodním tokem 

Štinkovka. 
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Usnesení RM č. 33/37/16: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci projektanta Ing. 

…, Kopečky …, Velké Pavlovice, PSČ 691 06 na stavbu „VINAŘSTVÍ JOSEF ŠMUKAŘ“ na 

pozemcích p. č. 307, p. č. 308, p. č. 309/3, p. č. 309/4 a p. č. 376/28 v k. ú. Hustopeče u Brna, 

jako vlastník sousedního pozemku, investoru p. …, Starovičky …, PSČ 693 01, pro společné 

rozhodnutí o stavebním povolení.  

 

Usnesení RM č. 34/37/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek 

inženýrských sítí na pozemku města parc. č. 285/1 a s napojením na veřejně přístupnou 

účelovou plochu parc. č. 3307 a parc. č. 376/16 v k. ú. Hustopeče u Brna. dle PD vyhotovené 

Ing. …, Kopečky …, Velké Pavlovice, PSČ 691 06, pro investora p. …, Starovičky …, PSČ 

693 01, s vratnou kaucí ve výši 10.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 35/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení souhlas se vstupem do tělesa 

nově zrekonstruovaného chodníku na ul. Herbenova při napojení stavby „VINAŘSTVÍ JOSEF 

ŠMUKAŘ“ na inženýrské sítě v rozsahu daném PD p. …, Starovičky …, PSČ 693 01.  

 

Usnesení RM č. 36/37/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní přípojky 

na pozemku města parc. č. 3116/13 v k. ú. Hustopeče u Brna, dle PD vyhotovené …, 

Křídlovická .., Brno, PSČ 603 00, pro investora Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, 

Lazaretská 15/7, Praha 1, PSČ 118 10, s vratnou kaucí ve výši 10.000 Kč, splatnou před 

podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 37/37/16: RM schválila souhlas města s demolicí stávající nemovitosti na ul. 

Na Úvoze, parc. č. 117 a 118 v k. ú. Hustopeče u Brna, pro investora Hustopečská mandlárna 

s. r. o., Nerudova 299/24, Hustopeče, PSČ 693 01.  

 

Usnesení RM č. 38/37/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu s demolicí nemovitosti na ul. Na 

Úvoze, parc. č. 117 a 118 v k. ú. Hustopeče u Brna, pro investora Hustopečská mandlárna s. r. 

o., Nerudova 299/24, Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před 

podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 39/37/16: RM schválila podání žádosti o poskytnutí grantového příspěvku na 

akci "Ozelenění koutů města Hustopeče" do grantové výzvy "Výsadba stromů", vyhlášené 

nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno,  

 

Usnesení RM č. 40/37/16: RM schválila revokaci usnesení č.23/36/16 a schvaluje dohodu 

s Kolo pro život, z.s., Moravská 1687/34, Praha 120 00, IČ: 03401707 o poskytnutí podpory 

pro konání akce „Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO“. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 41/37/16: RM schválila pacht 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 na dobu 5 let s 5 letou opcí pro firmu 

Zemos a. s., Velké Němčice. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 42/37/16: RM ukládá MPO předložit na příští RM ke schválení návrh 

pachtovní smlouvy na pacht 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 na dobu 5 let s 5 letou opcí pro firmu Zemos a. s., Velké 

Němčice. 
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Usnesení RM č. 43/37/16: RM schválila umístění sídla Moravského rybářského svazu, 

pobočného spolku Hustopeče IČ: 00547051 na adrese Dukelské nám.2/2, Hustopeče za 

podmínky zachování dosavadní doručovací adresy spolku.  

 

Usnesení RM č. 44/37/16: RM schválila dohodu o ukončení nájmu pozemků a jejich částí 

p.č.1255/1 a 1255/2 s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, Hustopeče ke dni 23.3.2016. Text 

dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 45/37/16: RM schválila záměr pronájmu části pozemku p.č.4922/9 o výměře 

200 m2 vedeného jako ostatní plocha v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna zapsané na LV 

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

 

Usnesení RM č. 46/37/16: RM schválila záměr pronájmu pozemku p.č.5593/83 v obci 

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

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 47/37/16: RM schválila pachtovní smlouvu s …, Dvořákova …, Hustopeče 

na propachtování pozemku p.č.5593/246 vedeného jako zahrada v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna zapsané na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče za roční pachtovné 628 Kč.  

 

Usnesení RM č. 48/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení podání přihlášky do soutěže 

„Obec přátelská rodině 2015“ vyhlašované odborem rodinné politiky a politiky stárnutí 

Ministerstva práce a sociální věcí a ČR.  

 

Usnesení RM č. 49/37/16: RM bere na vědomí informaci o možnostech a podmínkách 

výstavby P+R parkovišť ve městě z výzvy IROP č. 24. 

 

Usnesení RM č. 50/37/16: RM bere na vědomí žádost o povolení hudební produkce a 

povolení výjimky prodloužením doby akce. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromou akci, 

město se nebude vyjadřovat. 

 

Usnesení RM č. 51/37/16: RM schválila Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

č. 2007704-0/00002 se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČO 49455168, 

Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11.  

 

Usnesení RM č. 52/37/16: RM schválila Smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod 

č. 2028756-0/00004 se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., IČO 49455168, 

Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11.  

 

Usnesení RM č. 53/37/16: RM pověřuje starostku města Hustopeče podpisem smluv o 

centralizovaném zadávání s městem Pohořelice se sídlem Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, 

IČ: 00283509 jako centrálním zadavatelem a centrálním odběratelem sloužící k nákupu 

komodit plynu a elektrické energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, se sídlem 

v Kladně, nám. Sítná 3127, PSČ: 272 01, IČ: 49546392 pro město Hustopeče jako veřejného 

zadavatele a podřazeného odběratele. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 54/37/16: RM pověřuje starostku o projednání dodatku ke smlouvě 

s Mgr. Halkou Petlákovou, Alšova 15 a, Hustopeče, IČ 65767369 na pronájem nebytových 

prostor ordinace logopedie v objektu č.p.472 na ul. Dvořákova 1 v Hustopečích. 
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Usnesení RM č. 55/37/16: 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 Němčičky, IČ 00283401, se sídlem Němčičky č.p. 221, PSČ 691 07 . 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. 56/37/16: RM schválila nájemní smlouvu …, U Sadu …, Hlohovec 491 43 

na pronájem pozemku p.č.1875 zapsaného na LV č. 10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 

Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za roční 

nájemné 409 Kč.  

 

Usnesení RM č. 57/37/16: RM schválila nájemní smlouvu s …, Alšova …, Hustopeče na 

pronájem pozemku p.č.1900 zapsaného na LV č. 10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 

Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za roční 

nájemné 434 Kč.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 58/37/16: RM ukládá majetkoprávnímu odboru, aby ve spolupráci se 

starostkou města začal pracovat na aktualizaci Akčního a Strategického plánu města.  

 

Usnesení RM č. 59/37/16: RM schválila návrhy na zapracování změn do původní verze 

architektonické studie budovy kina  

 

Usnesení RM č. 60/37/16: RM schválila změnu ceníku nabízených služeb CVČ Hustopeče. 

Ceník služeb CVČ je přílohou. 

 

Usnesení RM č. 61/37/16: RM schválila žádost o souhlas s vedlejší pracovní činností na 

základě živnostenského oprávnění: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků – 

výroba vína, Fotografické služby a Hostinská činnost panu …, Alšova …, 693 01 Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 62/37/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Workoutové hřiště a fitness prvky“  

 

Usnesení RM č. 63/37/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů na podání nabídky a 

prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Workoutové hřiště a fitness 

prvky“:  

1) VIN METAL, s.r.o. se sídlem Mladoboleslavská 7, 109 00 Praha, IČO 28178271  

2) Michal Uher se sídlem Anenská 282/20, 691 46 Ladná, IČO 01069926  

3) LLAMAR s.r.o. se sídlem Kollárova 601, 517 54 Vamberk, IČO 28764307  

4) Enuma Elis s.r.o. se sídlem Lannova 2016, 110 00 Praha, IČO 01688260  

5) WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. se sídlem Kuchnova 183/4, 718 00 Ostrava – Kunčičky, 

IČO 03885224  

6) COLMEX s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČ 29037221 

 

Usnesení RM č. 64/37/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek 

 a pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Workoutové hřiště a fitness 

prvky“:  

členové komise: …, …, … 

náhradníci: …, …, … 
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Usnesení RM č. 65/37/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Mateřská škola Školní, rekonstrukce objektu – 2. etapa“ podané firmou STAVBY VANTO, 

s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO 28269314  

 

Usnesení RM č. 66/37/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky „Mateřská škola Školní, rekonstrukce objektu – 2. etapa“:  

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

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

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

 

Usnesení RM č. 67/37/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Mateřská škola 

Hustopeče, rekonstrukce objektu – 2. etapa“ s vítězným uchazečem firmou STAVBY VANTO, 

s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, IČO 28269314 za částku 3,184.160,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 68/37/16: RM schválila kupní smlouvu s ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, 

Brno 664 00, IČ: 29187923 k prodeji strojů Schörling BKF a taženého stroje PPZ 01 za 

celkovou cenu 28.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 69/37/16: RM schválila kupní smlouvu s Technickými službami Hustopeče 

s.r.o., Dukelské nám. 2/2, Hustopeče na odkoupení kolového traktoru zn. Zetor 7245 za cenu 

dle znaleckého posudku 133.100,-vč. DPH. 

 

Usnesení RM č. 70/37/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 53/27/15 a schvaluje nové 

usnesení: RM ukládá vedení města podat námitky v řízení Stavebního úřadu MěÚ Hustopeče 

ve věci stavebního řízení na povolení stavby Polyfunkčního domu II. stavebníka Quatro 

development s.r.o. Navrhovaná stavba dle řezu A-A nerespektuje stávající prostorové a výškové 

uspořádání ulice Kollárovy. 

 

Usnesení RM č. 71/37/16: RM schválila smlouvu o dílo s Ing. Evou Trojkovou, Čs. armády 

1205/220 Břeclav 691 41, IČ: 41012127 na zhotovení PD záchytné parkoviště ul. Bratislavská 

v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby za cenu 170.000,-

Kč.  

 

Usnesení RM č. 72/37/16: RM schválila projekční řešení ulice Nerudova dle přiložené 

dokumentace zpracované firmou Via designe, pod č.zak. VD 19615, dat.II/2016. Dokumentace 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 73/37/16: RM doporučuje ZM ke schválení předložené Rozpočtové opatření 

města č. 3/2016 

 

Usnesení RM č. 74/37/16: RM navrhuje investici do Fondu korporátních dluhopisů 

GENERALI INVESTMENTS CEE, investiční společnosti a.s. ve výši 5.000.000 Kč. 

Schváleno bude prostřednictvím 3.RO - aktivní řízení likvidity.  

 

Usnesení RM č. 75/37/16: RM schválila záměr výpůjčky části pozemku p.č.2262/44 o výměře 

252 m2 zapsaného jako ostatní plocha na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče k užívání jako 

dětské hřiště.  

 

 

Usnesení RM č. 76/37/16: RM schválila provedení předmětní úmyslné těžby za účelem 

zlepšení růstu, vývoje a zdravotního stavu lesního porostu v následujícím období vegetačního 
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klidu. Na pozemcích p.č. 4821/2, 4822/2, v sousedství pozemků p.č. 4776/2 - /9 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, dle žádosti Vino Travel, s.r.o., Vrbice 390, IČ 26908361. 

 

Usnesení RM č. 77/37/16: RM schválila odstranění keřů na pozemku p.č. 4822/2 zasahujících 

do přilehlé cesty na pozemku p.č. 4821/2, vše v k.ú Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 78/37/16: RM bere na vědomí návrh Seznamu investic ze 30.3.2016 beze 

změn. Seznam je přílohou zápisu 

 

Usnesení RM č. 79/37/16: RM schválila jako nejvhodnejší na vypracování projektové 

dokumentace pro obnovu zeleně na hřbitově v Hustopečích nabídku uchazeče Jan Machovec 

se sídlem Nádražní 20, 691 44 Lednice, IČ 62145819 

 

Usnesení RM č. 80/37/16: RM schválila umístění uchazeče na druhém místě SAFE TREES, 

s.r.o. se sídlem Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice, IČ 26935287 na vypracování projektové 

dokumentace pro obnovu zeleně na hřbitově v Hustopečích“ 

 

Usnesení RM č. 81/37/16: RM doporučuje ZM schválení obecně závazné vyhlášky města 

Hustopeče o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 

hry na území města 

 

Usnesení RM (úkol) č. 82/37/16: RM ukládá odboru dopravy navrhnout řešení dopravního 

značení na omezení dopravy k hustopečským rybníkům. 

 

 


