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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 67. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 13.06.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 
 

Usnesení RM č. 1/67/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/67/17: RM schvaluje zápůjčku pozemků p. č. 3167/1, 3167/2, 3168 a část 

pozemků p. č. 3175/3, 3175/1 pro Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče ve dnech 16. 6. 

– 17. 6. 2017 pro pořádání akce AGROTEC PETRONAS Syntium rally. 

 

Usnesení RM č. 3/67/17: RM ukládá svolat jednání za účasti vedení města, Odboru 

regionálního rozvoje MěÚ, Majetkoprávního odboru MěÚ, investora a projektanta lokality na 

Křížovém kopci pro řešení lokality S2 v termínu do 23. 6. 2017. 

 

Usnesení RM č. 4/67/17: RM bere na vědomí informaci o řízení o udělení souhlasu k 

provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů se společností KOVOKOM ŠROT 

s.r.o., IČ: 26947234 na adrese Nádražní 884/37A, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 5/67/17: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Polyfunkční komunitní centrum 

Pavučina, Hustopeče“ včetně příloh.  

 

Usnesení RM č. 6/67/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Polyfunkční 

komunitní centrum Pavučina, 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. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem 

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599,  

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

6. JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 26288591,  

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

 

Usnesení RM č. 7/67/17: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního 

řízení „Polyfunkční komunitní centrum Pavučina, Hustopeče“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 8/67/17: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

„Hustopeče – Formanka, kanalizační přípojka“, včetně příloh  

 

Usnesení RM č. 9/67/17: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Hustopeče – Formanka, kanalizační přípojka“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  
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Usnesení RM č. 10/67/17: RM schválila oslovení uchazečů k podání nabídky na veřejnou 

zakázku „Hustopeče – Formanka, kanalizační přípojka“:  

1. STAVOČ spol. s r.o. se sídlem 693 01 Horní Bojanovice 1, IČ 47902213  

2. VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149  

3. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava se sídlem Jahodová 

ulice 60, 620 00 Brno, Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín, IČ 48035599  

4. COLAS CZ, a.s. se sídlem závod Jih, provoz Brno, Tyršova 748, 664 42 Modřice, IČ 

26177005  

5. Inženýrské stavby Hodonín se sídlem Martina Benky 12, 695 00 Hodonín, IČ 46 98 33 09  

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

 

Usnesení RM č. 11/67/17: RM ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ oslovit vlastníky 

pozemků p.č. 4544/4, 4544/171 a 4544/168 v lokalitě Na Vyhlídce za účelem výkupu plochy 

učené jako dopravní koridor.  

 

Usnesení RM č. 12/67/17: RM bere na vědomí variantu na umístění nádob na tříděný odpad 

v budoucí rozvojové lokalitě za Křížovým kopcem dle předloženého návrhu. Nejedná se o 

schválení. K problematice se bude RM vracet na příštích zasedáních. 

 

Usnesení RM č. 13/67/17: RM schválila Objednávku geometrického plánu na oddělení části 

městského pozemku pozemek parcela číslo KN 3814/2 o výměře 42 m2 v k.ú. Hustopeče u 

Brna.  

 

Usnesení RM č. 14/67/17: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru směny části 

městského pozemku pozemek parcela číslo KN 3814/2 o výměře 42 m2 za pozemek ve 

vlastnictví třetí osoby parc. číslo KN 4536/164 o výměře 42 m2 vše v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 15/67/17: RM schvaluje pronájem části pozemku p. č. 626/1 o výměře 35 m2 

za cenu 1.000 Kč za 1. – 12. měsíc, od počátku 13. měsíce 3.000 Kč za každý započatý měsíc 

pro společnost Sapero living s.r.o. 

 
Usnesení RM č. 16/67/17: RM schválila vyhlášení záměru nájmu částí pozemku p.č. 24/1 

vedeného jako ostatní plocha o souhrnné výměře 30 m2 zapsaného na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 17/67/17: RM neschvaluje rozšíření parkoviště na pozemek p.č.4542/391 

vedený jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 18/67/17: RM doporučuje ZM neschválení záměru prodeje pozemku 

p.č.4542/388 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 19/67/17: RM schválila dohodu o ukončení smlouvy o souhlasu se stavbou s 

Quatro development s.r.o., Na Hradbách 424/3, Hustopeče, IČ:29356598 ke stavbě 

polyfunkčního domu na p.č.618 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 20/67/17: RM schválila dohodu o ukončení smlouvy o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene s Quatro development s.r.o., Na Hradbách 424/3, Hustopeče, 

IČ:29356598 a RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 

Labem ohledně věcného břemene na parcele č.618 v k.ú. Hustopeče u Brna.  
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Usnesení RM č. 21/67/17: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-

014330043731/002, se společností E.ON distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice 7, České Budějovice na pozemku 598/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna v 

rozsahu dle geometrického plánu číslo 3605-123/2017 za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- 

Kč bez DPH. Text smlouvy včetně geometrického plánu je přílohou zápisu  

 

Usnesení RM č. 22/67/17: RM bere na vědomí informaci ohledně nově připravovaného 

dotačního podprogramu MŠMT.  

 

Usnesení RM č. 23/67/17: RM ukládá Městským službám udělat prořez keřů kolem odvětrání 

u sklepů pod parkovištěm u staré pošty. 

 

Usnesení RM č. 24/67/17: RM schvaluje objednávku na přeložku rozpojovače SD 842 na ulici 

Žižkova – Hybešova dle vypracované projektové dokumentace. 

 

Usnesení RM č. 25/67/17: RM schválila výpověď smlouvy o napojení na centrální stanici 

informačního systému (CSIS) a zabezpečení služeb souvisejících s napojením, uzavřenou s 

Františkem Gutmanem se sídlem Příční 109, 690 02 Strachotín, IČ 44998201.  

 

Usnesení RM č. 26/67/17: RM schválila smlouvu o připojení na pult centralizované ochrany 

se SECURITY MONIT s.r.o. se sídlem Hoblíkova 548/6, 613 00 Brno, IČ 60755792 na za 

částku 500,-Kč bez DPH měsíčně  

 

Usnesení RM č. 27/67/17: RM schválila Firma HaSt s.r.o., žádá o udělení výjimky z úpravy 

místního provozu za účelem realizace stavby pro město Hustopeče „Kolmá parkovací stání na 

ulici Vrchlického" kde je vjezd omezen hmotností do 3,5 t. viz příloha e-mail. 

 

Usnesení RM č. 28/67/17: RM schválila příspěvek ve výši 10.000 Kč na akci VínoFest 2017 

pro Hustopečské vinařské bratrstvo.  

 

Usnesení RM č. 29/67/17: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

na realizaci projektu "Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Hustopeče" s Nadací ČEZ, 

IČ 26721511, se sídlem Duhová 1531/4, 140 53 Praha 4. Text smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/67/17: RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na 

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

Sušilova … Hrušovany u Brna, kterým se současnému nájemci prodlužuje nájem do 31. 12. 

2017. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/67/17: RM schválila na odboru dopravy, úseku přestupků a správních 

deliktů, u tří pracovních pozic Administrativní a spisový pracovník 6. platová třída (2 pracovní 

místa) a Referent státní správy a samosprávy 9. platová třída (1 pracovní místo) prodloužení 

doby určité a to max. na 3 roky po ukončení činnosti měření rychlosti radary s účinností od 

01.07.2017.  

 

Usnesení RM č. 32/67/17: RM schválila provedení rekonstrukce kotlů (výměnu celého 

systému = regulace vody + výměna kotlů) na ubytovně Mostař, Hustopeče firmou Petr Jeřela, 

Bratislavská 454/47, IČ: 65809572, Podivín za vysoutěženou cenu 245.236 Kč bez DPH. 
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Usnesení RM č. 33/67/17: RM schválila provedení výmalby a nátěru krovů ve smuteční 

obřadní síni města Hustopeče firmou RIVA SERVIS s.r.o., Ludvíka Podéště 10, Brno za cenu 

73.438 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 34/67/17: RM schválila revokaci usnesení RM č. 38/63/17 a schvaluje nové 

usnesení: RM schválila dohodu o splátkách s panem … nar. …, bytem Třebízského …, 693 01 

Hustopeče, pro dlužnou částku 7.117,-Kč. Splátky budou hrazeny v pravidelných měsíčních 

splátkách v částce 1.000,-Kč měsíčně, a to až do úplného uhrazení pohledávky. V případě 

neuhrazení dluhu do 14 dnů stanovených upomínkou, přistoupí město k podání žaloby a 

následnému vymáhání dluhu.  

 
Usnesení RM č. 35/67/17: RM ukládá ředitelům všech škol zapracovat do pravidel pro přijetí 

nových dětí zvýhodňovací podmínku trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho rodiče, případně 

zákonného zástupce v rámci jejich stanoveného školského obvodu. 

 

Usnesení RM č. 36/67/17: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise ze dne 

25.5.2017.  

 

Usnesení RM č. 37/67/17: RM schválila pořízení územně plánovacího podkladu, Územní 

studie – Hustopeče S6, a ukládá ORR MěÚ Hustopeče ve spolupráci s MPO MěÚ Hustopeče 

její zajištění.  

 

Usnesení RM č. 38/67/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 39/67/17: RM vzala na vědomí návrh pravidel pro přijímání žádostí a 

příspěvků pro hlášení a stanovení poplatků za hlášení rozhlasových relací v městském rozhlasu 

s účinností od 1. 7. 2017. Text směrnice je přílohou zápisu. Do příští RM radní pošlou návrhy 

na úpravu. 

 

Usnesení RM č. 40/67/17: RM konstatuje, že v současné době není projednávána změna OZV 

č. 1/2016, o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné 

hry na území města. Na základě této vyhlášky je povoleno provozování loterie a jiné podobné 

hry v provozovně na ulici Mrštíkova 114/22, Hustopeče. V případě změny bude příslušný 

provozovatel informován.  

 

Usnesení RM č. 41/67/17: RM schválila zakoupení zahradního traktoru John Deere X350R za 

cenu 160.000 Kč vč. DPH od firmy Strom Praha a.s., a křovinořezu STIHL FS 460 C –EM za 

cenu 23.550 Kč vč. DPH od firmy Modrohorské Humno s.r.o., technika bude využita pro 

Městské služby Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 42/67/17: RM se ohledně změny rozpočtu, pořízení myčky a výtahu rozhodne 

dle výsledku schválení rozpočtového opatření ZM. 

 

Usnesení RM č. 43/67/17: RM ukládá MPO prověřit smlouvy se skauty, aby bylo možné 

přemístění skautů po rekonstrukci Pavučiny do uvolněné budovy po HalpPrintu.  

 

Usnesení RM č. 44/67/17: RM schválila Dodatek č. 1 - Smlouvy o spolupráci při zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů se společností 
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ASEKOL, a.s., Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, kterým dochází k 

navýšení počtu kontejnerů na elektroodpad o 2 ks. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 45/67/17: RM schvaluje smlouvu o výpůjčce s Muzeem Brněnska, 

příspěvkovou organizací, se sídlem Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří, IČ 00089257 na 

výpůjčku sbírkového předmětu – Emblému pro záložnu v Hustopečích od Alfonse Muchy. 

 

 
 

 

 

V Hustopečích dne 13. 6. 2017 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 
 


