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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 43. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 28.06.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/43/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 2/43/16: RM ukládá Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu, 

aby ve spolupráci s projektantem studie S2 prověřil možnosti napojení a vybudování další  jiné 

přístupové cesty u studie S2 (Křížový vrch), např. z ulice Vinařská nebo Bratislavská. 

 

Usnesení RM č. 3/43/16: RM schválila prohlášení k dopisu …, …, Hustopeče, Facebookové 

stránky Pro Hustopeče jsou aktivitou soukromých osob, s nimiž nemá Město Hustopeče nic 

společného. Provozovatel webu Facebook.com na základě upozornění, vyhodnotil toto v dopise 

zmiňované video jako nezávadné, a jako takové prošlo jeho schvalovacím procesem. 

 

Usnesení RM č. 4/43/16: RM neschválila zapojení města do realitního projektu Zodpovědná 

radnice. 

 

Usnesení RM č. 5/43/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 6/43/16: RM projednala prověření firmy Poly - Slovakia, s.r.o. se sídlem 

Rudlovská cesta 6550/53, 974 01, Banská Bystrica, IČ 36636266, DIČ 2021979949 jako 

dodavatele Veřejné zakázky „Dodávka a montáž přetlakové sportovní haly“ na předchozích 

realizovaných zakázkách na Slovensku souhlasí s realizací dodávky tímto dodavatelem. Jedná 

se o plnění úkolu 9/XIV/16 zastupitelstva města ze dne 16.6.2016.  

 

Usnesení RM č. 7/43/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Realizace protipovodňových opatření města 

Hustopeče“ (2) uchazeče: Dílčí plnění 1: Zpracování digitálního povodňového plánu  

1. ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČ 28358589  

Dílčí plnění 2: Lokální výstražný a varovný systém  

1. Tomáš Mikula se sídlem Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, 

IČ 60040459  

 

Usnesení RM č. 8/43/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Realizace protipovodňových 

opatření města Hustopeče“ (2):  

Dílčí plnění 1: Zpracování digitálního povodňového plánu  

2. CRISIS CONSULTING s.r.o. se sídlem Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 

63468531  

3. HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. se sídlem U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ 61061557  

4. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5. IČ 47116901  

5. AQUATEST a.s. se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5 . IČ 44794843  
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Usnesení RM č. 9/43/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Realizace protipovodňových 

opatření města Hustopeče“ (2)   

Dílčí plnění 1: s firmou ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, 

IČ 28358589 za částku 59.000,-Kč bez DPH a to po uplynutí lhůty k podání námitek proti 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

Dílčí plnění 2: s uchazečem Tomáš Mikula se sídlem Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí 

– Krásno nad Bečvou, IČ 60040459 za částku 3,351.420,- Kč bez DPH a to po uplynutí lhůty 

k podání námitek proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

Usnesení RM č. 10/43/16: RM schválila dohodu o ukončení nájmu s Halkou Petlákovou, 

Dvořákova 1, Hustopeče IČ: 65767349 na nebytové prostory objektu Dvořákova 1 v 

Hustopečích k 15. 7. 2016. Součástí dohody je ujednání o částečné úhradě ze strany 

pronajímatele za pořízení vybavení nájemcem ve výši 15.192 Kč.Text dohody je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 11/43/16: RM schválila nájemní smlouvu s Halkou Petlákovou, Dvořákova 

1, Hustopeče, IČ: 65767349 na pronájem části nebytových prostor o souhrnné výměře 56,8 m2 

v objektu polikliniky Hustopeče na ul. Hybešova 1417/5, Hustopeče za měsíční nájemné 4.734,- 

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Záměr pronájmu byl zveřejněn po dobu 1.6.-17.6.2016.  

 

Usnesení RM č. 12/43/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností 

itself s. r.o., IČ: 18826016, se sídlem v Brně, Pálavské náměstí 4343/11, PSČ 628 00, na 

realizovanou akci „Napojení firmy Westfalia Metal s.r.o. na optickou trasu ul. Brněnská“ 

realizované na pozemcích parcela číslo KN 953/2, 953/3, 953/30, 954/1, 956/4, 982/20 a 1110/1 

v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3500-197/2015 

ze dne 31.03.2016, zhotoveném firmou ELGEO, s. r. o., Charbulova 96/168, 618 00 Brno za 

jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 13/43/16: RM schválila souhlas se záborem části městského pozemku parc. 

č. 106/1 v k. ú. Hustopeče u Brna o celkové ploše 46,75 m2 dle přiloženého zákresu v době od 

01.06.2016 do 31.05.2017 za úhradu dle platného ceníku města pro spol. BUILDSTEEL, s. r. 

o., Mírová 1098/4, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 14/43/16: RM schválila souhlas se záborem části chodníku parc. č. 106/1 v 

ul. Janáčkova před parc. č. 52 vše v k. ú. Hustopeče u Brna, o výměře 12,75 m2 dle přiloženého 

zákresu v době od vydání rozhodnutí o ZUK do 31.05.2017 za úhradu dle platného ceníku města 

pro spol. BUILDSTEEL, s. r. o., Mírová 1098/4, Hustopeče. Podmínkou je dodržení opatření 

stanovených Odborem dopravy Městského úřadu.  

 

Usnesení RM č. 15/43/16: RM neschválila krátkodobou nájemní smlouvu s nájemcem 

THERMOPOL spol. s r.o., Školní 841/2, Hustopeče, IČ:60697431 na užívání části pozemku 

p.č. 106/1 v k.ú. Hustopeče u Brna (parkoviště) vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v 

k.ú. Hustopeče u Brna za nájemné 260 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/43/16: RM neschválila záměr pronájmu části pozemku p.č.106/1 o výměře 

34,2 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna (parkoviště) vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v 

k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/43/16: RM pověřuje správcem suchého poldru Hustopeče Kurdějov 

Městské služby Hustopeče.  
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Usnesení RM (úkol) č. 18/43/16: RM ukládá vedoucímu městských služeb Hustopeče 

naplňování úkolů vyplývajících z provozního a manipulačního řádu u suchého poldru 

Hustopeče Kurdějov.  

 

Usnesení RM č. 19/43/16: RM schválila souhlas s PD projektantky …, Vzhledná …, Brno, 

PSČ 642 00, na stavbu SO06 Přípojka vodovodu a SO07 Přípojka plynovodu pro bytové domy 

v lokalitě Záhumenice, parc. č. 4542/246, 4542/318“ pro investora Němec Jiří stavitel, s. r. o., 

Vídeňská 145/125A, Brno, PSČ 619 00 pro účely stavebního řízení.  

 

Usnesení RM č. 20/43/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou doplněnou o stavby 

vodovodních a plynovodních přípojek na pozemcích města parc. č. KN 4542/386, 4542/333, 

4542/228 v k. ú. Hustopeče u Brna s investorem Němec Jiří stavitel, s. r. o., Vídeňská 145/125A, 

Brno, PSČ 619 00.  

 

Usnesení RM č. 21/43/16: RM schválila souhlas s PD č. 38/2015 projektanta …, Nádražní 9, 

693 01 Hustopeče, na stavbu „HALA SCHMOLZ + BICKENBACH – nástavba kanceláří“ pro 

investora SIGNUM, spol. s r. o., Nádražní 41, 693 01 Hustopeče, jako vlastník sousedního 

pozemku, pro účely společného územního a stavebního řízení.  

 

Usnesení RM č. 22/43/16: RM odkládá schválení projektování rozšíření VO na ul. Habánská 

do vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům vhodným pro stavbu VO.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 23/43/16: RM ukládá prověřit možnost zavěšení napájení veřejného 

osvětlení na konci ulice Habánská, dle žádosti obyvatele, na stávající sloupy rozvodu el. 

energie, včetně možnosti umístění svítidel. . 
 

Usnesení RM č. 24/43/16: RM odložila souhlas se stavbou pilíře HUP plynovodní přípojky k 

nemovitosti v ul. Nerudova … na pozemku města parc. č. 575/3 v k. ú. Hustopeče u Brna pro 

investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, při stavbě č. 7700070 361 „Reko 

MS Nerudova“, z důvodu, že město nesouhlasí s umístěním pilíře volně v ploše zeleně. Nutno 

doložit kým bylo toto umístění schváleno a povoleno.  

 

Usnesení RM č. 25/43/16: RM odložila souhlas s PD č. VD12915 projektanta Viadesigne s. r. 

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

parcela 1236/5“ pro účely stavebního povolení, to v případě, že nebude dán souhlas SBD 

Pálava.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 26/43/16: RM ukládá přepracovat PD č. VD12915 projektanta 

Viadesigne s. r. o., Na Zahradách 1151//16, 690 02 Břeclav, na stavbu „Hustopeče – parkování 

na ul. Nádražní, parcela 1236/5“ bez dotčení pozemků p.č. 1238 a 1237/2, které jsou v majetku 

jiných vlastníků. 

 

Usnesení RM č. 27/43/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zhotovení PD – Prvky ÚSES Nad Úvozem, Křížový kopec, Terasy, Kabely a 

Kouty“ uchazeče Ing. Darek Lacina se sídlem Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, IČ 70450641  

 

Usnesení RM č. 28/43/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky malého rozsahu „Zhotovení PD – Prvky ÚSES Nad Úvozem, Křížový kopec, 

Terasy, Kabely a Kouty“:  
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2. Ing. Boleslav Jelínek, Ph.D. se sídlem Pavlíkova 220/5, 664 44 Ořechov, IČ 66547075  

3. ATELIER FONTES, s.r.o. se sídlem Křídlovická 314/19, 603 00 Brno střed, Staré Brno, IČ 

63486466  

4. Ing. Ondřej Remeš se sídlem Nové domky 131, 747 56 Dolní Životice, IČ 75351153  

5. HBH Projekt spol. s r.o. se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno – Královo Pole, Ponava, 

IČ 44961944  

6. Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. se sídlem Ponávka 185/3, 602 00 Brno – střed, 

Zábrdovice, IČ 46344535  

 

Usnesení RM č. 29/43/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Zhotovení PD – Prvky 

ÚSES Nad Úvozem, Křížový kopec, Terasy, Kabely a Kouty“ s Ing. Darkem Lacinou se sídlem 

Ondráčkova 556/199, 628 00 Brno, IČ 70450641 za částku 196.000,- Kč bez DPH a to po 

uplynutí lhůty k podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/43/16: RM schválila smlouvu o dílo s Atelier Fontes s r.o., IČ 634 86 466, 

se sídlem Křídlovická 19, 603 00 Brno, na zpracování projektové dokumentace na návrh 

krajinářských úprav v lokalitě Křížový kopec, Hustopeče za cenu 89.000 Kč + DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.   

 

Usnesení RM (úkol) č. 31/43/16: RM ukládá Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu 

pozemky označené ve stávajícím územním plánu jako Z15 (na Křížovém vrchu) zahrnout do 

příští změny  územního plánu města – převod z OV na NP  

 

Usnesení RM č. 32/43/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 45/41/16 a nové usnesení 

zní: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu kanceláře v prostorách Radnice, Dukelské 

náměstí 2/2 Hustopeče o výměře 12 m2, za smluvní nájemné ve výši min. 500 Kč/m2 za rok + 

příslušenství. Za účelem zajištění realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí 

na bázi meziobecní spolupráce". 

 

Usnesení RM č. 33/43/16: RM schválila nájemní smlouva s Nemocnicí Hustopeče, 

příspěvkovou nemocnicí, Brněnská 716/41, Hustopeče IČ: 04212029 o nájmu nebytových 

prostor o souhrnné výměře cca 422 m2 v objektu polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 

Hustopeče za měsíční nájemné 35. 216,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Záměr 

pronájmu byl zveřejněn po dobu 4.2.-22.2.2016.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 34/43/16: RM schválila podání výpovědi ze Smlouvy o pronájmu se 

společností HalpPrint s.r.o., k pronajatému objektu na ulic Šafaříkova, z důvodu neplnění 

podmínek smlouvy ze strany nájemce.  

 

Usnesení RM č. 35/43/16: RM schválila smlouvu s paní .., …, Kurdějov 693 01, o výpůjčce 

části pozemku p.č.1559 o výměře 47,37 m2 vedeného jako zahrada zapsaného na LV č.12587 

v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem zajištění přístupu k objektu Základní umělecké školy 

Nádražní 194/20a Hustopeče. Smlouva se uzavírá na dobu 6 let s opcí. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 36/43/16: RM schválila smlouvu s CENTRO Hustopeče a.s., Husova 8/8 

Hustopeče IČ:25572920 a SAPERO LIVING s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče 
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IČ:04618807 o přechodu práv a závazků ze smlouvy o souhlasu se stavbou sjezdu k bytovému 

domu. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 37/43/16: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování PD rekonstrukce KINA na multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče“  

 

Usnesení RM č. 38/43/16: RM schválila oslovení minimálně těchto uchazečů s výzvou k 

podání nabídky na veřejnou zakázku „Zpracování PD rekonstrukce KINA na multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče“:  

1) Ing. arch. Ivan Vašek se sídlem Burešova 614/2, 602 00 Brno, IČ 12145513  

2) Ing. Ivo Stolek se sídlem Pramenná 97/10, 641 00 Brno – Žebětín, IČ 64285103  

3) PH TRADE s.r.o. se sídlem Bayerova 574/4, 602 00 Brno - Veveří, IČ 0737875  

4) ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. se sídlem Dominikánská 342/19, 602 00 

Brno, IČ 27755690  

5) RADAArchitekti s.r.o. se sídlem Moravské náměstí 13, 602 00 Brno, IČ 27742415  

 

Usnesení RM č. 39/43/16: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování PD rekonstrukce kina na multifunkční kulturní 

centrum Hustopeče“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 40/43/16: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Zřízení 

nápojných míst a kabelové rozvody NN na Dukelském náměstí v Hustopečích“. Znění výzvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 41/43/16: RM schválila oslovení minimálně těchto uchazečů k podání 

nabídky na veřejnou zakázku „Zřízení nápojných míst a kabelové rozvody NN na Dukelském 

náměstí v Hustopečích“:  

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 RM č. 42/43/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Zřízení nápojných míst a kabelové rozvody NN na Dukelském 

náměstí v Hustopečích“. Členové komise: …, …, … Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení RM č. 43/43/16: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Hustopeče, ul. Nerudova, komunikace a chodník, SO 01 komunikace a parkovací stání, SO 02 

chodník“  

 

Usnesení RM č. 44/43/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů k podání nabídky na 

veřejnou zakázku „Hustopeče, ul. Nerudova, komunikace a chodník, SO 01 komunikace a 

parkovací stání, SO 02 chodník“:  

1. Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav  

2. COLAS CZ,a.s., se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, IČ 26177005  

3. VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ  
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4. Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ 45 47 42 81  

5. H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043  

6. FI Holding a.s. se sídlem Brněnská 404, 664 42 Modřice, IČ 27088707  

 

Usnesení RM č. 45/43/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Hustopeče, ul. Nerudova, komunikace a chodník, SO 01 

komunikace a parkovací stání, SO 02 chodník“: Členové komise: …, … …; Náhradníci: …, 

…, …  

 

Usnesení RM č. 46/43/16: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Hustopeče – bezbariérový chodník kolem krajské komunikace II/420, Hustopeče, ulice 

Nádražní“. Text výzvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 47/43/16: RM schválila oslovení minimálně těchto uchazečů k podání 

nabídky na veřejnou zakázku „Hustopeče – bezbariérový chodník kolem krajské komunikace 

II/420, Hustopeče, ulice Nádražní“ :  

1. Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav  

2. COLAS CZ,a.s., se sídlem Kolbenova 259, 198 21 Praha 9, IČ 26177005  

3. VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ  

4. Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ 45 47 42 81  

5. H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043  

6. FI Holding a.s. se sídlem Brněnská 404, 664 42 Modřice, IČ 27088707  

 

Usnesení RM č. 48/43/16: RM schválila toto složení komise pro otvírání obálek a hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Hustopeče – bezbariérový chodník kolem krajské komunikace 

II/420, Hustopeče, ulice Nádražní“:  Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení RM č. 49/43/16: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování Generelu dopravy města Hustopeče“. Text výzvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 50/43/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Zpracování Generelu dopravy města Hustopeče Hustopeče“:  

1. Atelier DPK, s.r.o., se sídlem Žižkova 5, 602 00 Brno- Veveří, IČ 25348817  

2. HBH Projekt spol. s r.o. se sídlem Kabátnikova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, IČ 44961944  

3. AF-CITYPLAN s.r.o. se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, IČ 47307218  

4. UDIMO-ZL, s.r.o. se sídlem Podvesná XVII 3833, 760 92 Zlín, IČ 25593480  

5. Ing. Adolf Jebavý se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno – Veveří, IČ 64313748  

 

Usnesení RM č. 51/43/16: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování Generelu dopravy města Hustopeče“:  

Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM (úkol) č. 52/43/16: RM pověřuje MPO + vedení města dále jednat s majiteli o 

smlouvách k pozemkům dotčených cyklostezkou Starovice – ZŠ Komenského. 
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Usnesení RM č. 53/43/16: RM schválila licenční smlouvu s Ochranným svazem autorským 

pro práva k dílům hudebním z.s., Čs armády 20, Praha 16056, IČ: 63839997 na poskytnutí práv 

v rámci Májového notování 2016 za cenu 772,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 54/43/16: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č.1262/1 o výměře cca 92 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Žádaný pozemek je pro město do budoucna využitelný. 

 

Usnesení RM č. 55/43/16: RM schválila souhlas s PD projektanta …, Na Járku …, 691 01 

Moravský Žižkov, na stavbu „Hustopeče – č.p. … kanalizační přípojka“ pro stavebníka …, 

Nerudova …, 693 01 Hustopeče pro vyřízení územního souhlasu.  

 

Usnesení RM č. 56/43/16: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou kanalizační přípojky 

na pozemku města parc. č. 575/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s …, Nerudova …, 693 01 Hustopeče, 

s kaucí ve výši 5.000 Kč splatnou před podpisem smlouvy. S podmínkou realizace ještě před 

dokončením realizace rekonstrukce ulice Nerudova.  

 

Usnesení RM č. 57/43/16: RM schválila souhlas s PD projektanta …, Na Járku …, 691 01 

Moravský Žižkov, na stavbu „Hustopeče – č.e. … vodovodní a kanalizační přípojka“ pro 

stavebníka …, Havlíčkova …, 693 01 Hustopeče, pro vyřízení územního souhlasu.  

 

Usnesení RM č. 58/43/16: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní a 

kanalizační přípojky na pozemku města parc. č. … v k. ú. Hustopeče u Brna s …, Havlíčkova 

…, 693 01 Hustopeče, s kaucí ve výši 5.000 Kč splatnou před podpisem smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 59/43/16: RM schválila souhlas s PD projektanta …, Na Járku …, 691 01 

Moravský Žižkov, na stavbu „Hustopeče – objekt parc. č. … vodovodní a kanalizační přípojka“ 

pro stavebníka … ,Bořetice č.p. …, 691 08 Bořetice, pro vyřízení územního souhlasu.  

 

Usnesení RM č. 60/43/16: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou vodovodní a 

kanalizační přípojky na pozemku města parc. č. 3168 v k. ú. Hustopeče u Brna s …, Bořetice 

č. p. …, 691 08 Bořetice, s kaucí ve výši 3.000 Kč splatnou před podpisem smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 61/43/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

zajištění rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, 

nar.  …, trvale bytem Brněnská …, Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností 

od 28. 6. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 62/43/16: RM schválila převod finančních prostředků v částce 165.240 Kč z 

rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 5.  

 

Usnesení RM č. 63/43/16: RM schválila zakoupení traktůrku se sekačkou značky Challenger, 

za cenu 67 000,- Kč. Traktůrek bude zakoupen pro účely sekání trávy na obou mateřských 

školách. Obě MŠ přispějí částkou 25 000,- Kč každá. Město doplatí 17 000,- Kč jako příspěvek 

na činnost MŠ Školní.  

 

Usnesení RM č. 64/43/16: RM bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna Základní školy 

Hustopeče, Nádražní 4, dne 30.6.2016 z provozních důvodů - provádění stavebních prací na 

škole.  
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Usnesení RM č. 65/43/16: RM bere na vědomí Informace o hospodaření Základní školy 

Komenského za I. čtvrtletí roku 2016  

 

Usnesení RM č. 66/43/16: RM schválila podání žádosti o zápis změny nejvyššího povoleného 

počtu žáků ve školní družině do rejstříku škol a školských zařízení v souladu s § 146, § 149 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) jejíž 

činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských zařízení, a to v počtu 200 

žáků s účinností od 1.9.2016.  

Současně pověřuje ředitele ZŠ Hustopeče, Komenského podáním žádosti Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odbor školství o změnu zápisu v rejstříku.  

 

Usnesení RM č. 67/43/16: RM schválila podání žádosti o zápis změny nejvyššího povoleného 

počtu žáků ve školním klubu do rejstříku škol a školských zařízení v souladu s § 146, § 149 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) jejíž 

činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, 

okres Břeclav, příspěvková organizace do rejstříku škol a školských zařízení, a to v počtu 400 

žáků s účinností od 1.9.2016.  

Současně pověřuje ředitele ZŠ Hustopeče, Komenského podáním žádosti Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odbor školství o změnu zápisu v rejstříku.  

 

Usnesení RM č. 68/43/16: RM schválila navýšení příspěvku pro činnost Základní školy 

Hustopeče, Komenského 163/2, o částku 207.000 Kč, tato částka je určena na pořízení školního 

nábytku.  

Bude zahrnuto jako součást příštího rozpočtového opatření na zastupitelstvu města.  

 

Usnesení RM č. 69/43/16: RM vzala na vědomí stanovisko ředitele ZŠ Komenského k návrhu 

ředitelky MŠ Hustopeče Na Sídlišti na změnu zřizovacích listin MŠ Hustopeče, Na Sídlišti a 

ZŠ Hustopeče, Komenského. 

 

Usnesení RM č. 70/43/16: RM bere na vědomí rezignaci … na funkci vedoucího odboru 

životního prostředí ke dni 25.06.2016.  

 

Usnesení RM č. 71/43/16: RM pověřuje na návrh tajemníka Městského úřadu k zastupování 

dočasně neobsazené funkce vedoucího odboru životního prostředí pana … s účinností od 

01.07.2016, a to do doby jmenování nového vedoucího odboru životního prostředí, na které 

bude neprodleně vyhlášeno výběrové řízení.  

 

Usnesení RM č. 72/43/16: RM neschvaluje úhradu nákladů na vyčištění okapu bytového 

domu Javorová .... Opad částí stromu na bytový dům není nepřiměřený poměrům ve městě a 

podstatně neomezuje obvyklé užívání domu.  

 

Usnesení RM č. 73/43/16: RM neschvaluje pokácení tisu ani úhradu nákladů na výměnu 

kamínků na hrobovém místě. Opad částí stromu na hrobové místo rodiny Válkovy není 

nepřiměřený poměrům na místním hřbitově a podstatně neomezuje obvyklé užívání pozemku.  

 

Usnesení RM č. 74/43/16: RM schválila ukončení služby umisťování velkoobjemových 

kontejnerů pro odkládání objemných odpadů rozmisťovaných na území města s účinností od 
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01.08.2016. Informaci o ukončení je nutno zveřejnit všemi dostupnými informačními kanály – 

úkol: MěÚ Hustopeče, OŽP + Městské služby Hustopeče.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 75/43/16: RM ukládá informovat všemi městskými informačními 

kanály o ukončení služby umisťování velkoobjemových kontejnerů pro odkládání objemných 

odpadů rozmisťovaných na území města s účinností od 01.08.2016.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 76/43/16: RM ukládá prověřit možnosti nákupu nezbytného 

příslušenství s možností instalace do auta k měřícímu zařízení RAMER 10, na zajištění měření 

rychlosti vozidel v rámci komunikací ve městě Hustopeče. Vzhledem ke specifičnosti zařízení, 

bude příslušenství měřícího zařízení zakoupeno přímo od výrobce, tj od společnosti Ramet a.s. 

Kunovice, IČ 25638891, za částku do 250.000,-Kč včetně DPH. Financování bude po 

projednání s finančním odborem MěÚ Hustopeče, zajištěno rozpočtem města na rok 2016, 

položka 254 MěP. 

 

Usnesení RM č. 77/43/16: RM schválila nákup jednoho kusu parkovacího automatu zn. Sicuro 

solár včetně dopravy a instalace za částku 138.545,-Kč včetně DPH od společnosti Eltodo a.s., 

IČ 45274517, Novodvorská 1010/14, Praha 4. Financování bude provedeno rozpočtem města 

na rok 2016, položka komunikace.  

 

Usnesení RM č. 78/43/16: RM schválila krátkodobý pronájem plochy 7,5 x 15 m v areálu 

letního koupaliště za účelem provozování vodního fotbálku panu Josefu Antlovi, IČO: 

01370341, Havířov, Na nábřeží 1459/8a ceně pronájmu 200,-/den s tím, že nájem bude účtován 

pouze ve dnech provozu letního koupaliště.  

 

Usnesení RM č. 79/43/16: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu plochy 7,5 x 15 m v 

areálu letního koupaliště za účelem provozování vodního fotbálku, ceně pronájmu 200,-/den s 

tím, že nájem bude účtován pouze ve dnech provozu letního koupaliště.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 80/43/16: RM ukládá komisím Sportovní, Školské a kulturní, Sociální 

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

žádostí od Alfons - výtvarná skupina Hustopeče, Farního sboru Československé církve 

evangelické v Hustopečích a od TJ Agrotec Hustopeče na poskytnutí dotací a darů z rozpočtu 

města na rok 2016. Termín předložení do RM je 31. 7. 2016.  

 

Usnesení RM č. 81/43/16: RM schválila vyřazení majetku SPOZaM v celkové hodnotě 342 

417,96 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 82/43/16: RM schválila vyřazení majetku z ORJ 255 - vnitřní správa v 

hodnotě 1 999 Kč, ORJ 268 - likvidace TKO v hodnotě 24 960 Kč a ORJ 273 - Městské služby 

v hodnotě 9 036 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Majetek bude po vyřazení 

zlikvidován odvozem na sběrný dvůr.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 83/43/16: RM ukládá MPO a OŽP požádat poskytovatele dotace 

projektu „Hustopeče – zelené město“ na možnost a podmínky pokácení 5 – 15 ks topolů na 

pozemku p. č. 4542/76 z důvodu jejich špatného zdravotního stavu, doloženého znaleckým 

posudkem Ing. Machovce z 11. 2. 2016. 

 

Usnesení RM č. 84/43/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 21/42/16: RM schválila 

smlouvu o dílo s Ing. Veronikou Hukovou, Dlouhá 33, Klobouky u Brna (Zahradní a 
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krajinářská architektura) IČ: 75185351 na zpracování projektové dokumentace na návrh 

krajinářských úprav v lokalitě Křížový kopec, Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 85/43/16: Revokace starého usnesení RM č. 15/4/14, kterým: RM schválila 

seznam členů Komise pro životního prostředí a zemědělství s tomto složení: … – předseda 

komise, …, … (ČSSD), … (Ano), … (Nezávislý), … (Strana nestraníků), … (Zdravé 

Hustopeče), …, …, …, … – tajemník a usnesení RM č. 8/39/16, kterým: RM schvalila odvolání 

pana … z pozice předsedy Komise pro životní prostředí a zemědělství, z důvodu nefunkčnosti 

komise, a schvaluje novou předsedkyni komise paní …. Zbývající složení komise se nemění. 

 

Usnesení RM č. 86/43/16: RM schválila seznam členů Komise pro životního prostředí a 

zemědělství v tomto složení: předseda komise …, členové: …, … (ČSSD), … (Ano), … 

(Nezávislý), … (Strana nestraníků), … (Zdravé Hustopeče), …, …, …, …, tajemník - ….  

 

Usnesení RM č. 87/43/16: RM schválila objednávku 500 ks mandloní vypěstovaných 

Mendelovou univerzitou Brno, s termínem dodání září 2016 pro možnost jejich drobného 

prodeje na podzim 2016. 

 

Usnesení RM č. 88/43/16: RM schválila umístění propagačního stánku pro projekt na 

propagací získání dárců kostní dřeně na ul. Mrštíkova v termínu pořádání Burčákových 

slavností, mimo zpoplatněnou zónu BS. Umístění stánku bude zdarma. 


