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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 54. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 13. 12. 2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/54/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/54/16: RM bere na vědomí informaci o výzvě firmě Setra - Artes, s.r.o. k 

doplnění podkladů na změnu územního plánu na pozemky v majetku společnosti. Změnu 

územního plánu v žádané lokalitě RM nedoporučuje z důvodu, že se jedná o územní rezervu 

dopravních silničních staveb. 

 

Usnesení RM č. 3/54/16: RM neschvaluje snížení poplatku firmě Buildsteel za „Úhrady části 

nákladů na pořízení Změny č. 1 územního plánu Hustopeče“ z důvodu úhrady nákladů za 

pořízení ostatními žadateli o změnu.  

 

Usnesení RM č. 4/54/16: RM bere na vědomí konzultaci projednávané územní studie S10.  

 

Usnesení RM č. 5/54/16: RM schválila doporučení vycházet v řešení návrhu územní studie 

S10 z varianty B konceptu.  

 

Usnesení RM č. 6/54/16: RM ukládá oslovit organizaci Stáj Český Dvůr o.s. mající zájem o 

odkoupení areálu v Celném na předložení jejich cenové nabídky.  

 

Usnesení RM č. 7/54/16: RM schválila souhlas s PD č. 177-2016 společnosti ELING.CZ, s. 

r. o., Hrozňatova 3939/25a, Brno, PSČ 615 00, na stavbu „"Hustopeče, Nerudova, k.NN, 

Stehlíková" pro investora E.ON Distribuce, F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 

379 49, jako vlastník pozemků, pro účely vydání územního souhlasu. Město požaduje uložení 

nového kabelového vedení do chráničky v celé délce trasy.  

 

Usnesení RM č. 8/54/16: RM schválila smlouvu č. 1030027507/002 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na stavbu č. 1030027507 „Hustopeče, Nerudova, k.NN, Stehlíková“ 

na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 492/2, 495/9, 501/5, 575/1, 575/6, 576/1, 

576/2, 597, 778, 3558/18, 3558/19, 3560/2, 3560/3 dle předložené PD s E.ON Distribuce, a. s., 

F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Za jednorázovou úplatu za zřízení věcného 

břemene 5.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/54/16: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci na na stavbu „Reko 

MS Hustopeče — Tábory B“ vyhotovené projektantem PROVO, spol. s r.o., IČ: 44012900, 

Brno, Hudcova 76, okres Brno-město na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 1109/l, 

1120/1, 112013, 1682 a 1761/2 a pozemků dotčených ochranným pásmem 1186, 1194 a 1220/3, 

pozemků dotčených rekonstrukcí plynovodní přípojky pro ZŠ Komenského 1679/1 a 1679/1 

6.vše v katastrálním území Hustopeče u Brna s investorem GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, 

Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. Souhlas je udělen za podmínky realizace akce v roce 

2017. 

 

Usnesení RM č. 10/54/16: RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na na stavbu „Reko MS Hustopeče — Tábory “ vyhotovené projektantem PROVO, 
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spol. s r.o., IČ: 44012900, Brno, Hudcova 76, okres Brno-město na pozemcích města Hustopeče 

parcela číslo KN 1109/1, 1120/1, 112013, 1682 a 1761/2 a pozemků dotčených ochranným 

pásmem 1186, 1194 a 1220/3 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna s investorem GasNet, 

s. r. o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 

53.937 Kč s kaucí ve výši 156.876 Kč. Realizace akce bude v roce 2017.  

 

Usnesení RM č. 11/54/16: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci na stavbu „Reko 

MS Hustopeče — Tábory B“ vyhotovené projektantem PROVO, spol. s r.o., IČ: 44012900, 

Brno, Hudcova 76, okres Brno-město na pozemku parcela číslo KN 1761/1, 1761/2, 1761/3, 

1761/4, 1761/5, 1761/9, 1761/11, 1833/2, 2002, 2003/2, 2003/10, 2003/11, 2003/13, 2008, 

4542/2 s investorem GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem. 

Souhlas je udělen s tím, že akce bude realizována v roce 2017.  

 

Usnesení RM č. 12/54/16: RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na stavbu „Reko MS Hustopeče — Tábory B“ vyhotovené projektantem PROVO, 

spol. s r.o., IČ: 44012900, Brno, Hudcova 76, okres Brno-město na pozemku parcela číslo KN 

1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4, 1761/5, 1761/9, 1761/11, 1833/2, 2002, 2003/2, 2003/10, 

2003/11, 2003/13, 2008, 4542/2 s investorem GasNet, s. r. o., IČ: 27295567, Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem za jednorázovou úplatu 70.686 Kč s kaucí ve výši 182.656 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 13/54/16: RM ukládá jednat vedení města Hustopeče se zástupci společnosti 

GasNet, s.r.o. ve věci realizace akce Reko MS Hustopeče — Tábory A, B v roce 2017 před 

stavebními akcemi plánovanými městem Hustopeče (Cyklostezka, a bezbariérové chodníky 

Hybešova, Žižkova, Svat. Čecha).  

 

Usnesení RM č. 14/54/16: RM schválila souhlas s PD spol. CHMELÍK, obchodní a projektová 

kancelář, s. r. o., Křimická 106, Plzeň, PSČ 318 01, na stavbu „RD Jangl, Hustopeče u Brna 

parc. č. 4544/144, 4544/143, 4544/103“ pro investora …, Za Hřištěm …, České Budějovice, 

PSČ 370 10, jako vlastník sousedního pozemku, pro účely stavebního řízení.  

 

Usnesení RM č. 15/54/16: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu a přípojek 

inženýrských sítí na pozemcích města parc. č. 4544/153 a 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna dle 

PD spol. CHMELÍK, obchodní a projektová kancelář, s. r. o., Křimická 106, Plzeň, PSČ 318 

01, na stavbu „RD Jangl, Hustopeče u Brna parc. č. 4544/144, 4544/143, 4544/103“ pro 

investora …, Za Hřištěm …, České Budějovice, PSČ 370 10, a paní …, Bytem č. p. …, 69672 

Lipov, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 16/54/16: RM schválila smlouvu č. 1030023603/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 

PSČ 379 49 na stavbu č. 1030023603 dle PD č. 25803 vyhotovené společností GEPROSTAV 

energy, s. r. o., Horní Plesová 4375, Hodonín, PSČ 695 01, na stavbu č.1030023603 

„Hustopeče, kVN, nemocnice“. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/54/16: RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene k PD č. 3276/1 projektanta GAsAG, spol. s r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno, na stavbu 

„REKO MS Hustopeče – Brněnská + 1, číslo stavby: 7700070206“ s investorem spol. GasNet, 

s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na pozemcích města Hustopeče parc. č. 655/3, 

parc. č. 656/1, parc. č. 656/2, parc. č. 656/3, parc. č. 656/4, parc. č. 656/5, parc. č. 658/5, parc. 

č. 659/2, parc. č. 659/3 parc. č. 659/6, parc. č. 659/7, parc. č. 659/5, parc. č. 723/1, parc. č. 725, 
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parc. č. 908/2, parc. č. 1047/13, parc. č. 1109/1, parc. č. 1109/2, parc. č. 1109/3, parc. č. 1110/2, 

parc. č. 1110/3, parc. č. 1112, parc. č. 1120/1, parc. č. 1229/4, zapsaných na LV č. 10001, pro 

k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úhradou ve výši 142.996,- Kč s kaucí 221.370 Kč. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 18/54/16: RM schválila souhlas k PD č. 3276/1 vyhotovené projektantem 

spol. GAsAG, spol. s r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno, na stavbu „REKO MS Hustopeče – 

Brněnská + 1, číslo stavby: 7700070206“ s investorem spol. GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 

17 Ústí nad Labem na pozemcích města Hustopeče parc. č. 655/3, parc. č. 656/1, parc. č. 656/2, 

parc. č. 656/3, parc. č. 656/4, parc. č. 656/5, parc. č. 658/5, parc. č. 659/2, parc. č. 659/3 parc. 

č. 659/6, parc. č. 659/7, parc. č. 659/5, parc. č. 723/1, parc. č. 725, parc. č. 908/2, parc. č. 

1047/13, parc. č. 1109/1, parc. č. 1109/2, parc. č. 1109/3, parc. č. 1110/2, parc. č. 1110/3, parc. 

č. 1112, parc. č. 1120/1, parc. č. 1229/4, zapsaných na LV č. 10001, pro k.ú. Hustopeče u Brna. 

Projektová dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/54/16: RM schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČ: 709 94 234 k pozemkům a jejich částem zapsaným 

na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna: parc. č. 1249/64, o předpokládané výměře 11 m2, 

(kanalizace), parc. č. 1249/77, o předpokládané výměře 5 m2, (kanalizace), parc. č. 1250/4, o 

předpokládané výměře 46 m2, (kanalizace), parc. č. 1254/13, o předpokládané výměře 1 m2, 

(kanalizace, odvodnění), parc. č. 1255/1, o předpokládané výměře 48 m2, (vodovod, 

kanalizace, odvodnění, kabelizace, zab.zař, MK), parc. č. 1255/3, o předpokládané výměře 19 

m2, (vodovod), parc. č. 1261/2, o předpokládané výměře 2 m2, (kanalizace), parc. č. 1261/5, o 

předpokládané výměře 7 m2, (kanalizace), parc. č. 3150, o předpokládané výměře 8 m2, 

(vodovod), parc. č. 3165, o předpokládané výměře 7 m2, (vodovod), parc. č. 4669/1, o 

předpokládané výměře 22 m2, (přípojka vn), parc. č. 4695/9, o předpokládané výměře 3 m2, 

(přípojka vn), parc. č. 4769, o předpokládané výměře 13 m2, (sdělovací kabel), parc. č. 4841/1, 

o předpokládané výměře 30 m2, (přeložka plynu) a to v rámci akce „Modernizace a elektrizace 

trati Šakvice – Hustopeče u Brna“. Zákres předpokládaných částí služebných pozemků 

dotčených služebností do katastrální mapy tvoří přílohu této smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 20/54/16: RM schválila revokaci usnesení č.3/52/16 a doporučuje ZM ke 

schválení záměr uzavření budoucí kupní smlouvy k pozemků a jejich částem v k.ú. Hustopeče 

u Brna, zapsaným na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálním 

pracovišti Hustopeče: část p.č. 1255/1 o výměře 1750 m2 vedeného jako ostatní plocha, část 

p.č.1249/2 o výměře 99 m2 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1247 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří, p.č. 1248 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy, 

p.č.1249/72 vedeného jako ostatní plocha, p.č.1249/73 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 

1249/74 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako ostatní plocha, část p.č. 

1249/71 o výměře 120 m2 vedeného jako ostatní plocha za účelem využití v rámci projektu 

Modernizace a elektrizace tratě Šakvice - Hustopeče. Kupní cena bude stanovena minimálně 

ve výši hodnoty zjištěné znaleckým posudkem dle zákona a bude vycházet z již uhrazených 

cen, alespoň však 801,-Kč/m2. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 21/54/16: RM bere na vědomí provozní dobu sportoviště - krosové dráhy na 

Křížovém kopci, a to v Po, St, Pá a So v době od 14:00 hod. do 19:00 hod. 
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Usnesení RM č. 22/54/16: RM projednala a vzala na vědomí dopis ing. … k dopravnímu 

řešení „Územní studie S2“. Ing. … bude vyzván k předložení důkazů pro potvrzení jeho 

argumentů. 

 

Usnesení RM č. 23/54/16: RM bere na vědomí umístění uzamykatelné brány na městském 

pozemku p.č.422/1 u vinného sklepa na parcele č.372 v k.ú. Hustopeče u Brna a trvá na umístění 

tohoto zařízení, které brání znečišťování zákoutí ulice na Hradbách a předchází porušování 

veřejného pořádku.  

 

Usnesení RM č. 24/54/16: RM ukládá Městským službám a majetkoprávnímu odboru umístit 

visací zámek na branku přes městský pozemek p.č.422/1 u budovy na sousedním pozemku 

p.č.372 v ulici Na Hradbách, a dát všem sousedům klíček od branky.  

 

Usnesení RM č. 25/54/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Zpracování PD na interiér bývalé střelnice“ uchazeče Ing. arch. Helena Straková se sídlem 

602 00 Brno-Staré Brno, Bezručova 69/6, IČ 70446041.  

 

Usnesení RM č. 26/54/16: RM schválila umístění uchazeče na 2. místě ve veřejné zakázce 

„Zpracování PD na interiér bývalé střelnice“ Mgr. Magda Stolková se sídlem Pramenná 97/10, 

641 00 Brno, IČ 60495243  

 

Usnesení RM č. 27/54/16: RM schválila smlouvu o dílo na „Zpracování PD na interiér bývalé 

střelnice“ s vítězným uchazečem Ing. arch. Helena Straková se sídlem 602 00 Brno-Staré Brno, 

Bezručova 69/6, IČ 70446041 za částku 45.500,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/54/16: RM neschvaluje licenční smlouvu s Ing. arch. Helenou Strakovou 

se sídlem 60200 Brno-Staré Brno, Bezručova 69/6, IČ 70446041 za částku 18.000,- Kč bez 

DPH, kterou se město jako nabyvatel zavazuje uhradit autorovi odměnu za použití studie 

„Rekonstrukce bývalé střelnice v Hustopečích“.  

 

Usnesení RM č. 29/54/16: RM bere na vědomí informaci z jednání zastupitelů obcí Starovice 

a Hustopeče, zástupcem fy. ZEMOS, s řešiteli projektu TA 04020886 (protierozní opatření) ze 

dne 23.11.2016  

 

Usnesení RM č. 30/54/16: RM schválila souhlas s PD č. ZI6006 autorizovanému projektantovi 

Štefanu Poljakovi, Lázeňská 481, Valtice, PSČ 691 42, na stavbu „Hustopeče, VN, TS BORS“ 

pro investora BORS, a. s., Bratislavská 2284/26, Břeclav, PSČ 690 62, jako vlastník pozemku 

8295 pro účely vydání územního souhlasu. Situační zákres je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/54/16: RM schválila oslovení projekčních společností k podání cenové 

nabídky na rekonstrukci WC v areálu autobusového nádraží.  

 

Usnesení RM č. 32/54/16: RM schválila připravit oslovení firem na dodávku webového 

mapového portálu pro město Hustopeče, bez nutnosti pořizování ortofoto mapy.  

 

Usnesení RM č. 33/54/16: RM schválila dohodu o ukončení nájmu bytu č. … na ul. Husova 

… v Hustopečích s … nar. … a …, nar. …, oba bytem Husova …, Hustopeče. Text dohody je 

přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 34/54/16: RM schválila smlouvu s …, nar. …, bytem Boženy Němcové …, 

691 06 Velké Pavlovice na pronájem bytu č. … ve 3. nadzemním podlaží o výměře 77, 71 m2 

na adrese Husova …, Hustopeče 693 01. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 35/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení pověřit starostku města 

podpisem kupní smlouvy s panem …, trvale Bytem …, 69102 Velké Bílovice, na prodej 

pozemku p.č.1314/2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro obec 

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

Hustopeče za cenu 139.500,- Kč za podmínky zavkladování věcného břemene práva chůze a 

jízdy na pozemcích parcela číslo KN 1329/3 a 1329/43 v rozsahu dle geometrického plánu číslo 

3555-177/2016 vyhotoveného firmou ALECZS s.r.o., Palackého 402/20, 69301 Hustopeče do 

katastru nemovitostí s právními účinky do 31.12.2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s … a … o zřízení 

služebnosti chůze a jízdy na pozemcích parcela číslo KN 1329/3 a 1329/43 v rozsahu dle 

geometrického plánu číslo 3555-177/2016 vyhotoveného firmou ALECZS s.r.o., Palackého 

402/20, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 37/54/16: RM bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy na reklamní plochu 

osobního vozidla Š Roomster výpovědí ze strany nájemce LÉKÁRNY HYTYCH s.r.o.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 38/54/16: RM ukládá uveřejnit inzerát s nabídkou reklamní plochy na 

vozidle sociálních služeb města (Roomster). 

 

Usnesení RM č. 39/54/16: RM pověřuje Majetkoprávní odbor městského úřadu zveřejněním 

informace o možnosti pronájmu objektu a vybavení na městském webu a HL a dalších 

bezplatných inzertních serverech.  

 

Usnesení RM č. 40/54/16: RM neschvaluje návrh splátkového kalendáře nájemce HALP 

PRINT spol. s r.o. Šafaříkova 40, 691 03 Hustopeče IČ: 44041896 na rozložení splátek 

dlužného nájemného na dobu 15 let do 10.11.2031. Text návrhu splátkového kalendáře je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 41/54/16: RM schválila smlouvu s HALP PRINT, spol.s r.o., Šafaříkova 

1017/40, Hustopeče , IČ: 44041896 o odběru tepla do zadní části objektu Šafaříkova 40 v 

Hustopečích v užívání Centra volného času p.o.  

 

Usnesení RM č. 42/54/16: RM schválila dohodu s Vlastimilem Kabelou, Němčičky 152, 691 

07 Němčičky, IČ: 48867969 o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu smuteční obřadní 

síně Havlíčkova 23, Hustopeče k 31.12.2016. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 43/54/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Praha 3, Olšanská 6, PSČ 

130 00, na realizovanou stavbu „VPI Hustopeče, Kollárova polyf_dům“ na pozemcích města 

Hustopeče parc. č. 475/2, 475/4, 475/5, 494/1, 598/1, 599/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, okres 

Břeclav, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, za jednorázovou 

úplatu ve výši 5000 Kč bez DPH v rozsahu dle geometrického plánu č. 3545-171/2015 

vypracovaném GK GEO2007, s.r.o., č. 374/2016 ze dne 21.10.2016 který je nedílnou přílohou 

této smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 44/54/16: RM schválila smlouvu o dílo s BYTOP-GAS spol. s r.o. se sídlem 

Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče, IČ 42324238 na výměnu ohřívače na teplou vodu v Domě – 

Penzionu pro důchodce za 86.347,- Kč vč. DPH  

 

Usnesení RM č. 45/54/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hustopeče, 

ul. Nerudova, komunikace a chodník, SO 01 komunikace a parkovací stání, SO 02 chodník“ se 

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

dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 46/54/16: RM schválila zadat realizaci prvního úseku kanalizace bez 

zatěsnění přípojek v hodnotě 283.764,- Kč bez daně s tím, že cca 100.000 Kč bude ušetřeno z 

původní kanalizace u propojky.  

 

Usnesení RM č. 47/54/16: RM schválila komisionářskou smlouvu pro komisní prodej 

kalendáře 2017 „Toulky s paletou“ a knihy „Jaké tajemství znáš, že se usmíváš?“ v Turistickém 

informačním centru v Hustopečích s Bc. Jitkou Vojtkovou se sídlem Jana Moláka 3079/3, 

690 03 Břeclav, IČ 70293341. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 48/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení veřejnoprávní smlouvu o 

poskytnutí dotace na Cyklostezku Starovice - Hustopeče obci Starovice se sídlem 693 01 

Starovice 180, IČ: 00283584. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 49/54/16: RM schválila výjimku z OZV pro pořádání ohňostroje společností 

Agrotec a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 dne 22.12.2016 od 18.00 

do 18:30 hod na Dukelském náměstí v Hustopečích  

 

Usnesení RM č. 50/54/16: RM schválila smlouvu o spolupráci při prodeji vstupenek se 

SMART myMONEY a.s. se sídlem Nad Ovčírnou V 1778/11, 760 01 Zlín, IČ: 28352599. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 51/54/16: RM schválila smlouvu o poskytnutí příspěvku s M.S. QUATRO, 

s.r.o., Na Hradbách 424/3, 693 01 Hustopeče, IČ:26219182 ve výši 1.500,-Kč na zajištění svozu 

separovaného odpadu.  

 

Usnesení RM č. 52/54/16: RM schválila smlouvu o zajištění školení strážníků se Statutárním 

městem Brnem - Městskou policií Brno se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČ 

44992785. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 53/54/16: RM schválila kupní smlouvu s …, bytem 69108 Bořetice .. na 

odkoupení souboru movitých věcí – krojové součásti pro sbírkové účely Městského muzea a 

galerie Hustopeče za 3.650,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 54/54/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hustopeče 

– propojení ulic Šafaříkovy a Brněnské“ s VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 

64 Břeclav, IČ 42324149. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 55/54/16: RM schválila Dohodu č. 7700070402/15 o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č . 458/2000 Sb. a o 

právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. se spol. GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad 

Labem, Klíšská 940. Dohoda je přílohou zápisu.  



7 

 

Usnesení RM č. 56/54/16: RM schválila Dohodu č. 7700070403/1 o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č . 458/2000 Sb. a o 

právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. se spol. GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad 

Labem, Klíšská 940. Dohoda je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 57/54/16: RM schválila Dohodu č. 7700070403/2 o realizaci přeložky 

plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení dle § 70 zák. č . 458/2000 Sb. a o 

právu provést stavbu ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. se spol. GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad 

Labem, Klíšská 940. Dohoda je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 58/54/16: RM schválila provedení změny adresního místa v základním 

registru RÚIAN správním odborem u stavebního objektu číslo popisné 463 na parcele č. 410/1 

v katastrálním území Hustopeče u Brna ze současného stavu: „Kurdějovská 463/2“ na nový 

stav: „Na Hradbách 463“, tak, aby tento stav odpovídal faktickému umístění objektu.  

 

Usnesení RM č. 59/54/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě s 

firmou Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 na 

akci  „Hustopeče – cyklostezka ulice Žižkova, Tábory“. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 60/54/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě s 

firmou Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 na 

akci  „Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská - Údolní“. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 61/54/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě s 

firmou Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880 na 

akci  „Zřízení parkoviště na ulici Sv. Čecha“. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 62/54/16: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Strategické řízení pro MěÚ Hustopeče“ včetně příloh  

 

Usnesení RM č. 63/54/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a hodnocení 

nabídek pro výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku „Strategické řízení pro MěÚ 

Hustopeče“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení RM č. 64/54/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů pro výzvu k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Strategické řízení pro MěÚ Hustopeče“:  

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, 

IČ: 26187639  

M.C.TRITON, spol. s r.o. se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ: 49622005  

Equica, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26490951  

Everesta, s.r.o. se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25014650  

BNV Consulting, s.r.o. se sídlem Melantrichova 970/17b, 110 00 Praha 1 – Staré město, 

IČ:27170241  

 

Usnesení RM č. 65/54/16: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Školení pro pracovníky městského úřadu a zastupitele města Hustopeče“ včetně příloh  

 



8 

Usnesení RM č. 66/54/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a hodnocení 

nabídek veřejné zakázky „Školení pro pracovníky městského úřadu a zastupitele města 

Hustopeče“ :  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: .., …, …  

 

Usnesení RM č. 67/54/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů pro podání nabídky na 

veřejnou zakázku „Školení pro pracovníky městského úřadu a zastupitele města Hustopeče“:  

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. se sídlem Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8, 

IČ: 26187639  

M.C.TRITON, spol. s r.o. se sídlem Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ: 49622005  

RENTEL a.s. se sídlem 152 00 Praha – Hlubočepy, Pod třešněmi 1120/18a, IČ: 26128233  

TSM, spol. s r. o. se sídlem Dukelská 117/12, 682 01 Vyškov, IČ: 00208914  

NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o. se sídlem Uprkova 5, 621 00 Brno - Řečkovice, IČ: 

03659330  

Equica, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 26490951  

Aliaves & Co., a.s. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 28988230  

SOVA SYSTEMS Č.R., spol. s r.o. se sídlem Křenová 409/52, 602 00 Brno, IČ: 25529498  

Petr Otáhal, a. s. se sídlem Jiráskova 490, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 26820927  

Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o. se sídlem Tolstého 1455/2, 586 01 Jihlava, IČ: 29228808  

Everesta, s.r.o. se sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa, IČ: 25014650  

BNV Consulting, s.r.o. se sídlem Melantrichova 970/17b, 110 00 Praha 1 – Staré město, 

IČ:27170241  

 

Usnesení RM č. 68/54/16: RM bere na vědomí možnost úpravy odměny uvolněných a 

neuvolněných zastupitelů v souvislosti s nařízením vlády ze dne 28.11.2016, s účinností od 

1.1.2017. Odměny neuvolněných zastupitelů zůstanou ve stávající výši.  

 

Usnesení RM č. 69/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení stanovení výše paušální částky 

dle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva obce ve 

výši 150 Kč/hod. a maximálně za 8 hod. denně. Částka je stanovena pro kalendářní roky 2016 

- 2018.  

 

Usnesení RM č. 70/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení převod nemovitostí (dle přílohy) 

z hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Komenského 163/2, okres Břeclav do 

hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav a 

to k 01.01.2017  

 

Usnesení RM č. 71/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 12 ke zřizovací 

listině příspěvkové organizace Mateřská škola Na Sídlišti 5, okres Břeclav  

 

Usnesení RM č. 72/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku 

města Hustopeče č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem 

Hustopeče. Text OZV je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 73/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závazné vyhlášky města 

Hustopeče č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem 

Hustopeče  
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Usnesení RM č. 74/54/16: Usnesení RM č. 72/2/14: RM schválila jmenování do školské rady 

Základní školy Hustopeče, Komenského za město Hustopeče jako zřizovatele: …, …, .... 

 

Usnesení RM č. 75/54/16: RM schválila jmenování do školské rady Základní školy 

Hustopeče, Komenského za zákonné zástupce žáků paní …, která tímto nahrazuje paní ….  

 

Usnesení RM č. 76/54/16: Usnesení RM č. 73/2/14: RM bere na vědomí volbu předsedy 

Školské rady při Základní škole Hustopeče, Komenského, kterým byl zvolen pro následující 

období pan ….  

 

Usnesení RM č. 77/54/16: RM bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Hustopeče, 

Komenského, o změně cen stravného ve školní jídelně od 1.12.2016. a od 1.1.2017.  

 

Usnesení RM č. 78/54/16: RM schválila čerpání uspořené částky za energie ve výši 

150 000 Kč pro Základní školu Hustopeče, Nádražní 4, v tomto kalendářním roce případně v 

roce 2017. Částka bude použita na rekonstrukci telefonní ústředny včetně kamerového systému 

u vstupních dveří, a realizaci přemístění domku z místa bývalého autobazaru na malý školní 

dvůr.  

 

Usnesení RM č. 79/54/16: RM schválila vyřazení majetku PO MŠ Na Sídlišti dle přílohy v 

celkové hodnotě 110 543,73 Kč.  

 

Usnesení RM č. 80/54/16: RM neschválila navýšení příspěvku základním školám o 200 Kč 

na žáka. Příspěvek nyní činí 2.800 Kč na 1 žáka v kalendářním roce.  

 

Usnesení RM č. 81/54/16: RM schválila podporu akce Hustopečský Country bál 2017 v 

následujícím rozsahu:  

1. Povolení umístit banner s upoutávkou na Hustopečský Country bál na zábradlí křižovatky  

u kina. Banner bude umístěn v období 27.12. 2016 – 9.1. 2017.  

2. Zapůjčení 3 ks dřevěných stánků  

 

Usnesení RM č. 82/54/16: RM projednala kontrolu příspěvkových organizací za období leden 

– září 2016.  

 

Usnesení RM č. 83/54/16: RM schválila navýšení provozního příspěvku zřizovatele pro 

Základní školu Hustopeče, Komenského 163/2 o 248.500 Kč. (Na zvýšené náklady způsobené 

provozem nafukovací haly a vybudování plynové přípojky) Rozpis navýšení je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 84/54/16: RM ukládá řediteli Základní školy Komenského vytvořit 

z nafukovací haly ze základní školy samostatné účetní středisko, aby je bylo možno samostatně 

účtovat v hlavní i doplňkové činnosti. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 85/54/16: RM ukládá řediteli Základní školy Komenského předložit 

RM přehled využití nafukovací haly za rok 2016 žáky školy i ostatními subjekty, a pro účely 

možného srovnání využití a nákladů, i počty pronájmů tělocvičny u jiných organizací pro žáky 

ZŠ v předchozím období  

 

Usnesení RM č. 86/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení 12. rozpočtové opatření města 

Hustopeče na rok 2016. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu. 
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Usnesení RM č. 87/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu města Hustopeče 

na rok 2017. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 88/54/16: RM schválila Rozpočtový výhled města Hustopeče na roky 2018-

2020. Návrh rozpočtového výhledu je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 89/54/16: RM schválila Revokaci usnesení č. 55/51/16 z 51. schůze RM ze 

dne 8. 11. 2016 o konání obřadů a schvaluje nové usnesení:  

Konání obřadů u Městského úřadu Hustopeče:  

- doba a místnost pro konání svatebních obřadů bez poplatku je stanovena na každý pátek od 

08:00 hod. do 14:00 hod. v obřadní síni Městského úřadu Hustopeče, vyjma schválených 

státních svátků.  

- povolení o uzavření manželství mimo tuto dobu nebo místnost - správní poplatek dle zákona 

č. 634/2014 Sb., o správních poplatcích, ve znění novel, položka 12, písm. c) - 1.000 Kč  

- povolení uzavření manželství mimo obřadní síň Městského úřadu Hustopeče - smluvní 

odměna za konání obřadu mimo schválenou obřadní místnost - 3.000 Kč  

- povolení uzavření manželství v den státního svátku – smluvní odměna za konání obřadu ve 

státní svátek nebo státem uznaný svátek – 3.000 Kč  

 

Usnesení RM č. 90/54/16: RM doporučuje ZM ke schválení Zásady pro tvorbu a čerpání 

fondu pro účastníky obřadů města Hustopeče. Text zásad je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 91/54/16: RM schválila aktualizovaný ceník zboží a služeb Marketing a 

kultury města Hustopeče, platný od 1. 1. 2017. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 92/54/16: RM bere na vědomí finanční výsledek akce Nominační výstava 

vín. Akce skončila s plusovým výsledkem 36 802 Kč.  

 

Usnesení RM č. 93/54/16: RM schválila převod pracovního místa "Uklizeč", platová třída 2, 

pracovní úvazek 0,875 a finančních prostředků z organizační složky Správa a údržba budov do 

organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče s účinností od 1. 1. 2017.   

 

Usnesení RM č. 94/54/16: RM schválila nepodání žádosti o dotaci na zateplení kina z důvodu 

nízké výši dotace z celkových nákladů projektu a nutnosti financovat další náklady – 

energetický audit, zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci. 

 

Usnesení RM č. 95/54/16: RM schválila rozpočet regionálního plánu akcí BESIP na rok 2017. 

Regionální plán akcí BESIP na rok 2017 obsahuje tyto akce:  

- teoretická a praktická dopravní výuka dětí ZŠ - 6000 Kč,  

- oblastní kolo DSMC 2017 – 28 000 Kč,  

- okresní kolo DSMC 2017 – 30 000Kč,  

- akce „Chci řidičák“ – 5 000 Kč,  

- akce „Bezpečně v provozu“ – 10 000 Kč,  

- akce „Bezpečné prázdniny“ – 4 000 Kč  

- a nákup materiálu – 20 000 Kč. Financování bude z rozpočtu Města Hustopeče, položka 

„Činnost místní správy“ ORJ. 255, ORG. 141004“.  

 

Usnesení RM č. 96/54/16: RM neschvaluje stanovení místní úpravy provozu, které by zajistilo 

vyhrazené stání čtyř vozidel České Pošty s. p. v ulici Husova v Hustopečích, v době od 17:00 

hod. do 5:00 hod.  
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Usnesení RM č. 97/54/16: RM schválila prodloužení nájemní smlouvy pro paní Mgr…, která 

v krytém bazénu provozuje plavecké kurzy výuky dětí od 6 měsíců do 6 let na dobu do 

30.6.2017.  

 

Usnesení RM č. 98/54/16: RM schválila úpravu nájemní smlouvy s paní … na pronájem 

kuchyňky v bufetu sportovní haly (chválenou RM 5.6.2012) ve zvýšení nájmu od 1.1.2017, a 

to ve výši za el. energii 3.600,-/rok a za pronájem na 1.500,-/rok. Celkem 5.100,-/rok.  

 

Usnesení RM č. 99/54/16: RM bere na vědomí informaci o cenové nabídce na opravu 

odtokových žlabů, přelivových hran a celkové plochy bazénů letního koupaliště.  

 

Usnesení RM č. 100/54/16: RM schválila dodatky smluv na pronájem bytových jednotek v 

Domě – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče na dobu určitou od 01. 01. 2017 do 31. 

12. 2017.  

 

Usnesení RM č. 101/54/16: RM schválila smlouvy na pronájem bytových jednotek na 

ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na dobu určitou 

s platností od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 31. 12. 

2017:  

a/ Byt. jednotka č. 1 – byt č. 109 a 111 …  

b/ Byt. jednotka 3 – byt č. 120 …  

c/ Byt. jednotka 4 – byt č. 124 a 125 …  

d/ Byt č. 202, 203 a 204 … + 100 Kč měsíčně za psa  

e/ Byt č. 209 …  

f/ Byt č. 210 …  

g/ Byt č. 211 …  

h/ Byt č. 212 … + 50 Kč měsíčně za sklad č. 230  

ch/ Byt č. 213 … 

i/ Byt č. 309 …  

j/ Byt č. 310 a 311 … 

k/ Byt č. 312 a 313 … + 200 Kč měsíčně za psy + 100 Kč měsíčně za sklad č. 207.  

l/ Byt č. 402 …  

m/ Byt č. 403 …  

n/ Byt č. 404 …  

o/ Byt č. 409 …  

p/ Byt č. 410 a 411 … + 200 Kč měsíčně za sklad č. 407 a 408  

q/ Byt č. 412 …  

r/ Byt č. 413 …  

 

Usnesení RM č. 102/54/16: RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Hustopeče a 

nájemníky … a …, oba trvale bytem Hustopeče, k bytu č. 302, 303 a 304 v ubytovně Mostař a 

to od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 31. 3. 2017. Manželé 

budou byt užívat s dětmi … a …. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 103/54/16: RM schválila přidělení bytové jednotky č. 117 na ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro …, nar. …, trvale bytem P. Bezruče …, Valtice.  

 

Usnesení RM č. 104/54/16: RM schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. 117 na ubytovně Mostař, 

Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a …, nar. 
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…, trvale bytem P. Bezruče …, Valtice s platností a účinností od 01. 02. 2017. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 105/54/16: RM schválila zvýšení částky za přespání osoby (návštěvy) starší 

15-ti let v ubytovně Mostař ze současných 80,- Kč/noc na 100,- Kč/noc a to s platností od 1. 1. 

2017.  

 

Usnesení RM č. 106/54/16: RM schválila ukončení nájmu bytu č. 29 na adrese Svat. Čecha 

174/3 dohodou pro …, nar. …, trvale bytem Nikolčice …, a to k datu 31. 12. 2016.  

 

Usnesení RM č. 107/54/16: RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 29 na adrese 

Svat. Čecha 174/3 mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Nikolčice …, k datu 31. 

12. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 108/54/16: RM schválila Prohlášení o partnerství mezi Městem Hustopeče a 

Centrem pro komunitní práci východní Morava pro projekt financovaný z OPZ Aktualizace 

procesu komunitního plánování sociálních služeb v Mikroregionu Hustopečsko. Text 

Prohlášení je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 109/54/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. Zůstatek 16 rozpracovaných úkolů. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 110/54/16: RM schválila zrušení a přípravu nového vyhlášení veřejné 

zakázky „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra“. Zrušení je z důvodu dodatečně 

zjištěných technických chyb v zadávací a projektové dokumentaci. Po opravě ZD projektantem 

bude veřejná zakázka předložena znovu ke schválení vyhlášení.   

 

Usnesení RM č. 111/54/16: RM neschválila pořízení nákladního elektromobilu pro potřebu 

Městských služeb města. 

 

Usnesení RM č. 112/54/16: RM bere na vědomí zápis ze dne 2. 12. 2016, ze schůzky 

zabývající se stavem objektu Společenského domu Hustopeče  

 

V Hustopečích dne 13. 12. 2016 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


