
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 65. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 16.05.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/65/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/65/17: RM bere na vědomí variantní řešení v rámci územní studie S5/S9 a to na 

základě předložené Studie zastavění území - D>02/17 vypracovanou Ing. Arch. Helenou 

Strakovou, Bezručova 6, 60200 Brno a to na akci "dopravní a tech. infrastruktura Hustopeče-

výstavba 12 RD lokalita Za Pionýrskou" v zastoupení investora JOE stav s.r.o., IČ: 05242525, 

Ostopovická 756/10, 66447 Střelice u Brna na základě doložení souhlasného stanoviska 

zpracovatele studie S5/S9.  

 

Usnesení č. 3/65/17: RM schválila nabídku spol. Viadesigne s.r.o., se sídlem Na Zahradách 

1151/16, 690 02 Břeclav na aktualizaci pasportu komunikací v katastrálním území Hustopeče 

u Brna.   

 

Usnesení č. 4/65/17: RM doporučuje ZM neschválení záměru prodeje pozemků p.č.1226/5, 

1226/6, 1226/22, 1226/23, 1226/24, 1226/40, 1226/64, 1226/65, 1226/66, 1226/69 a 1226/70 

vše vedené jako zastavěná plocha a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 5/65/17: RM ukládá Odboru regionálního rozvoje prověřit možnosti využití území 

dle stávajícího územního plánu města a napojení plochy Z 60 na II/425. 

 

Usnesení č. 6/65/17: RM schválila vyzvat žadatele Výkup kamionů s.r.o., Mlýnská 326/13, 

Brno, IČ: 01409379 o doložení PD přístupové komunikace zhotovené autorizovaným 

inženýrem pro dopravní stavby s tím, že plánovaná přístupová komunikace nesmí znemožnit 

přístup na pozemky podél krajské silnice č. II/425.  

 

Usnesení č. 7/65/17: RM navrhuje postoupení materiálu pro možné majetkoprávní vypořádání 

za areálem bývalé spol. NERIA do stavební komise. RM doporučuje projednat v komisi návrh 

možné směny částí pozemků. 

 

Usnesení č. 8/65/17: RM schválila objednávku znaleckého posudku na ocenění pozemků pod 

stávajícím veřejným chodníkem na ulici Mírová.  

 

Usnesení č. 9/65/17: RM schválila Zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku 

parcela číslo KN 158 v k.ú. Hustopeče u Brna a současně i objednání znaleckého posudku na 

zpracování ocenění odděleného pozemku. 

 

Usnesení č. 10/65/17: RM schválila Smlouvu s ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ: 69797111 se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha 2), 12800 

Praha 2 o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku parcela číslo KN 1047/2 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 11/65/17: RM schválila Kupní smlouvu na odkup žulových dlažebních kostek 

10/10 v celkovém množství 9,056 tuny za cenu 1.900,-Kč/tuna, celková cena 17.206 Kč s 

prodávajícím …, Kollárova …, 693 01 Hustopeče. Smlouva je přílohou zápisu.  



 

Usnesení č. 12/65/17: RM schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 

č.320090103162 s provozovatelem DS společností GasNet, s.r.o., Klíšská 904/96, 400 01 Ústí 

nad Labem. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/65/17: RM schválila Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 

č.320090103158 s provozovatelem DS společností GasNet, s.r.o., Klíšská 904/96, 400 01 Ústí 

nad Labem. Smlouva je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 14/65/17: RM bere na vědomí žádost o souhlas se stavbou technické 

infrastruktury na pozemcích města z důvodu plánované bytové výstavby na pozemcích parc. č. 

4792/46 a 4792/47 v k. ú. Hustopeče, prozatím je řešeno v rámci MPO, ORR a Stavební komise. 

 

Usnesení č. 15/65/17: RM schválila objednávku zpracování žádosti o dotaci na zateplení 

celého objektu polikliniky, včetně vypracování energetického posudku, od firmy s DEA 

Energetická agentura, s.r.o. se sídlem Benešova č. p. 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656. 

 

Usnesení č. 16/65/17: RM schválila přípravu zadání projektové dokumentace na zateplení 

polikliniky. Oslovit projektanty: Schwarz, DEA, Zámečníček, Stehlík.  

 

Usnesení č. 17/65/17: RM schválila revokaci usnesení rady města č. 42/61/17 ze dne 

21.3.2017.  

Rada města schvaluje pozastavení příprav projektu na úpravu nebytových prostor v 1. PP 

polikliniky pro bydlení „Podporované byty Poliklinika“ a podání žádosti o dotaci na projekt do 

výzvy na Sociální bydlení, vyhlášené IROP; do doby dořešení využití těchto prostor.  

 

Usnesení č. 18/65/17: RM schválila revokaci usnesení 43/63/17 ze dne 18.4.2017.  

Rada města neschvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Studie proveditelnosti k 

projektu "Podporované byty Poliklinika" s Ing. Petrou Podroužkovou, IČ 75789621, se sídlem 

Polní 20, 639 00 Brno, s datem odevzdání díla do 31.7.2017.  

 

Usnesení č. 19/65/17: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je příprava a 

podání žádosti o poskytnutí dotace a vypracování Studie proveditelnosti do výzvy IROP 

Polyfunkční komunitní centrum, s DEA Energetická agentura, s.r.o. se sídlem Benešova č.p. 

425, 664 42 Modřice, IČ 41539656. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 20/65/17: RM neschvaluje uzavření smlouvy o poradenské činnosti č. 2017/056/S 

se společností INNOVA Int. s r.o., IČ 27857255, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Rudná 847/10, 

PSČ 703 00. Text Smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 21/65/17: RM bere na vědomí Výpověď smlouvy o poradenské činnosti č. 

2016/187/S se společností INNOVA Int. s r.o., IČ 27857255, se sídlem Ostrava - Vítkovice, 

Rudná 847/10, PSČ 703 00  

 

Usnesení č. 22/65/17: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče“ včetně příloh  

 



Usnesení č. 23/65/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky na 

veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče“:  

1) ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina třída 23, 623 00 Brno – Kohoutovice, IČ 00558010  

2) DIRS Bro s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ 262 55 618  

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

4)F&K&B, a.s. se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4, IČ 26 23 60 61  

5) STAMA, s.r.o. se sídlem Masarykova 294, 691 64 Nosislav, IČ 46346201  

6) IMOS Brno, a.s. se sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ 25322257  

7) HOMAC, spol. s r.o. se sídlem Dlážděná 726/12a, 641 00 Brno-Žebětín, IČ 15547663  

 

Usnesení č. 24/65/17: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního 

řízení „Multifunkční kulturní centrum Hustopeče“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení č. 25/65/17: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě Herbenova 4, Hustopeče“ 

včetně příloh  

 

Usnesení č. 26/65/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě Herbenova 

4, Hustopeče“:  

1) Bytop Gas, s.r.o. se sídlem Bratislavská 5, PSČ 693 01 Hustopeče, IČ 42324238  

2) Getec, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 830/85, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 46979123  

3) Kirchner s.r.o. se sídlem Určická 53, 796 01 Prostějov, IČ 25505220  

4) G – radiant s r.o., se sídlem Stromořadní 9, 690 02 Břeclav, IČ 49454145  

5) MARTECH HOLDING a.s. se sídlem Bří.Čapků 821, 783 91 Uničov, IČ 25835289  

 

Usnesení č. 27/65/17: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce kotelny ve Společenském domě 

Herbenova 4, Hustopeče“ :  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení č. 28/65/17: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na rozšíření PD "Rekonstrukce 

krytého bazénu Hustopeče" s Ing. Václavem Cichrou, Stavební projekční kancelář, IČO: 415 

300 47, se sídlem Nádražní 9, 693 01 Hustopeče za cenu 189 000 Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou tohoto zápisu.  

 
Usnesení č. 29/65/17: RM schválila uzavření Smlouvy na přípravu žádosti o dotaci na akci 

„"Podporované byty Žižkova II., Hustopeče" v souladu s výzvou IROP "Sociální bydlení II." 

s: DEA Energetická agentura, s.r.o. se sídlem Benešova č.p. 425, 664 42 Modřice, IČ 41539656. 

Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 30/65/17: RM schválila přípravu projektu „Oranžové hřiště na ulici Lipová, 

Hustopeče“.  

 



Usnesení č. 31/65/17: RM schválila složení projektového týmu k akci "Metropolitní optická 

síť Hustopeče" v následujícím složení: vedoucí projektu: …, další členové: …, …, …, …, …, 

....  

 

Usnesení č. 32/65/17: RM bere na vědomí informaci o přípravných pracích v souvislosti s 

budováním Metropolitní optické sítě ve městě Hustopeče.  

 

Usnesení č. 33/65/17: RM doporučuje ZM ke schválení aktualizované znění Zásad města 

Hustopeče pro tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadu  

 

Usnesení č. 34/65/17: RM schválila Dodatek č. 2 Smlouvy číslo 584495/O1/ZOZ/2008AK1 o 

zajištění zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL a.s., IČO: 27373231, Československého 

exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 35/65/17: RM schválila dodatek ke smlouvě o umístění a provozu kontejnerů s 

TextilEco a.s., Palackého 715/15, 110 00 Praha, IČ: 28101766 . Text dodatku je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 36/65/17: RM schválila dodatek č.19 k nájemní smlouvě s Českou republikou - 

Gererálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 11722 Praha, IČ: 72080043, kterým se 

zvyšuje nájemné pozemků v areálu Městských služeb na 40.255,82 Kč. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 37/65/17: RM schválila povolení záboru jednoho parkovacího místa na ulici Na 

hradbách, na pozemku KN 422/1, v k.ú. Hustopeče u Brna, pro umístění stavební buňky 3x2m 

po dobu rekonstrukce sklepa na dobu 1 měsíc.  

 

Usnesení č. 38/65/17: RM schválila žádost o úplné uzavírce chodníku mezi ulicemi Javorová 

a Dlouhá, na pozemcích KN 4553/98, 2262/1, 4553,64, 2203/2 v k.ú. Hustopeče u Brna, z 

důvodu výstavby rozšíření VO. Doba výstavby 7 pracovních dnů.  

 

Usnesení č. 39/65/17: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o souhlasu se stavbou 

na pozemku města, s investory Mgr. …, Za Hřištěm …, České Budějovice, PSČ 370 10 a …, 

bytem č. p. …, 69672 Lipov, kteří nyní žádají o navrtávku vodovodu, za úhradu ve výši 5000Kč. 

Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 40/65/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 
Usnesení č. 41/65/17: RM bere na vědomí informaci o podmínkách dotace domu s 

pečovatelskou službou kde je udržitelnost do roku 2044.  

 

Usnesení č. 42/65/17: RM schválila přenesení působnosti rady města při rozhodování o 

uzavírání smluv s OSA, DILIA a smluv o prodeji vstupenek na TIC na Majetkoprávní odbor 

Městského úřadu Hustopeče. RM pověřuje podpisem těchto smluv paní starostku.   

 

Usnesení č. 43/65/17: RM schválila zavedení sběru použitých kuchyňských tuků a schvaluje 

pořízení 10 ks nádob na jejich sběr.  

 

 



Usnesení č. 44/65/17: RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje uzavřenou mezi Jihomoravským krajem a Městem Hustopeče na realizaci projektu 

Výchovně rekreační tábor pro děti ze sociálně slabých rodin. Text Smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 45/65/17: RM schválila Minimální síť sociálních služeb pro ORP Hustopeče 2018: 

vyjádření potřebnosti sociálních služeb sídlících v ORP Hustopeče. Dokument Minimální síť 

sociálních služeb pro ORP Hustopeče 2018: vyjádření potřebnosti sociálních služeb sídlících v 

ORP Hustopeče je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 46/65/17: RM schválila smlouvu o nájmu bytu č. 3, na adrese Smetanova …, 

Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Smetanova …, 

Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem Smetanova …, Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem 

Smetanova …, Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem Smetanova …, Hustopeče a to na dobu 

určitou s platností od 01. 06. 2017 do 31. 05. 2018.  

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/65/17: RM bere na vědomí informaci pana … k oznámení o pálení materiálu 

v areálu Formanky v dubnu 2017. 

 

Usnesení č. 48/65/17: RM schválila nabídku prodeje konvektomatu z restaurace Formanka 

současnému nájemci za odhadní cenu.  

 

Usnesení č. 49/65/17: RM schválila ukládání náhradní výsadby podle § 9 zákona o ochraně 

přírody a krajiny podle projektové dokumentace „Obnova zeleně na hřbitově v Hustopečích“ 

zpracovanou Ing. .... 

 

Usnesení č. 50/65/17: RM bere na vědomí projektovou dokumentaci „Obnova zeleně na 

hřbitově v Hustopečích“ zpracovanou Ing. ....  

 

Usnesení č. 51/65/17: RM bere na vědomí vyúčtování akce Hustopečské skákání 2017.  

 

Usnesení č. 52/65/17: RM schválila nový ceník vstupného k akci Burčákové slavnosti dle 

návrhu. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 53/65/17: RM schvaluje přípravu a organizaci akce Hustopečský slunovrat dne 

23.6., akce je součást letních Otevřených sklepů. Organizace akce je schválena s podmínkou 

vyrovnaného rozpočtu. 

 

Usnesení č. 54/65/17: RM bere na vědomí vyúčtování Městského bálu 2017.  

 

Usnesení č. 55/65/17: RM schválila pojistnou smlouvu č.8067756128 s ČSOB Pojišťovnou 

na pojištění zapůjčeného obrazu A.Muchy.  

 

Usnesení č. 56/65/17: RM schválila smlouvy o úhradě nákladů pořízení Změny č. 2 územního 

plánu Hustopeče s určeným podílem na úhradě nákladů vyvolaných navrhovateli:  

1. s …, nar. …, Na Kocínce …,160 00 Praha, s podílem ve výši 31.201 Kč;  

2.s IKL a. s., IČ 264 82 959, sídlo Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha, s podílem ve výši 41.744 

Kč;  

3. s …, nar. … Alšova …, 693 01 Hustopeče, s podílem ve výši 13.055 Kč.  



 

Usnesení č. 57/65/17: RM bere na vědomí zápis z Vinařské komise ze dne 15.5.2017 

 

Usnesení č. 58/65/17: RM schválila úpravu ceníku města doplněním položky: 

- pronájem nádvoří domu U Synků za 10.000 Kč/den, s podmínkou úhrady nájemného předem. 

Na pronájem prostor bude podmínkou uzavření smlouvy o pronájmu, včetně podmínek uvedení 

prostoru do původního stavu, ošetření případných rizik užívání prostoru a uvádění loga Města 

Hustopeče na všech propagačních materiálech a v prostoru konání akce. 

 

Usnesení č. 59/65/17: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru oslovit dodavatele firmu Čaba 

Haga na nacenění prací vybudování chodníku na urnovém háji. 

 

Usnesení č. 60/65/17: RM schválila udělení daru oddílu FBC Hustopeče (florbal) ve výši 

19.000 Kč jako podporu vstupu do Amatérské florbalové ligy. 

 

Usnesení č. 61/65/17: RM schválila rozšíření počtu barevných stran v Hustopečských listech 

o čtyři, za současného navýšení ceny za jednotlivé tisky. 

 

Usnesení č. 62/65/17: RM schvaluje vyznačení podélného parkování na ulici Šafaříkova u 

hospodářských potřeb. 

 

 

V Hustopečích dne 16.05.2017 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


