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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 72. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 22.08.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/72/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/72/17: RM odkládá uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku přestupků, dle ustanovení § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a ust . § 160 odst. 5 zákona č. 500/2005 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, s obcemi Šakvice a Starovice. Bude projednáno na nejbližším 

zasedání Mikroregionu, plánovaného na 6.9.2017.  

 

Usnesení RM č. 3/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru směny části 

městského pozemku parcela číslo 278/2 o výměře 153m2 v rozsahu dle návrhu geometrického 

plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného pozemku parcela číslo KN 278/5 za 

části pozemků ve vlastnictví třetí osoby parcela číslo 278/1 o výměře 8 m2 v rozsahu dle návrhu 

geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného pozemku parcela 

číslo KN 278/6 dále části pozemku parcela číslo 281 o výměře 126 m2 v rozsahu dle návrhu 

geometrického plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného pozemku parcela 

číslo KN 281/2 a parcely číslo 282/1 o výměře 19 m2 v rozsahu dle návrhu geometrického 

plánu č. 3608-69/2017 nově vytvářeného a vyčleňovaného pozemku parcela číslo KN 282/3 na 

kterém bude zřízeno věcné břemeno práva vjezdu a výjezdu pro vlastníka pozemku 282/1 s tím 

že strany směnné budou vzájemně vyrovnány.  

 

Usnesení RM č. 4/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s …, nar. …, Brněnská 

…, Hustopeče o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 1185/1 o výměře 6,7 m2 

vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 980 Kč/m2. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 5/72/17: RM schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na dobu určitou s 

Jaroslavou Lobpreisovou, Hybešova1, Hustopeče IČ: 48880417 na část prostoru určeného k 

podnikání o výměře 7,5 m2 v objektu kina na ul. Dukelské nám. 42/15 V Hustopečích. Text 

dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 6/72/17: RM schválila dohodu o ukončení pachtu s …, nar. …, Gen. Peřiny 

…, Hustopeče na užívání pozemku p.č.2415 vedeného jako zahrada v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/72/17: RM schválila vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č.2415 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, vedeného jako zahrada. 

 

Usnesení RM č. 8/72/17: RM schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě s RaJ group s.r.o., 

Böhmova 1776/15, 621 00 Brno, kterým se zvyšují zálohy na energie v pronajímaném objektu 

Formanky v Hustopečích. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/72/17: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku 

města parc.č. 387/14, 422/17 a 422/1, k.ú. Hustopeče u Brna s žadatelem …, Masarykovo nám. 

…, Hustopeče, PSČ 693 01. za podmínek uvedených ve smlouvě.  
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Usnesení RM č. 10/72/17: RM schválila dohodu o ukončení nájmu s …, nar…. na užívání 

pozemku p.č.3029/92 v k.ú. Hustopeče u Brna zpětně k 31.12.2016. Text dohody je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 11/72/17: RM schválila nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor na 

volební místnost s Gymnáziem T. G. Masaryka se sídlem Dukelské nám. 31/7, 693 31 

Hustopeče, IČ 60680369 za částku 3.242 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 12/72/17: RM schválila dohodu s JUDr. Filipem Horákem, Radnická 11, 

Brno, IČ: 47403438 o úhradě nákladů mediátora ve výši 10.000,-Kč + DPH.  

 

Usnesení RM č. 13/72/17: RM schválila objednávku znaleckého posudku od znalce vybraného 

na základě dohody stran z veřejného seznamu znalců s tím, že polovinu nákladů uhradí 

společnost HalpPrint spol. s.r.o., Šafaříkova 1017/40, Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 14/72/17: RM schválila rozsah oprávnění k jednání starostky v rámci 

mediačního řízení u mediátora JUDr. Filipa Horáka, IČ: 47403438 se společností HALP PRINT 

spol. s r.o. (splátka na max. 5 let) 

 

Usnesení RM č. 15/72/17: RM schválila dodatek ke smlouvě se společnost GYNRJ spol. s 

r.o., Pospíšilova 1213/4, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO: 27750639 o pronájmu prostor určených 

k podnikání v objektu polikliniky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým se upravují výše záloh 

na energie a služby spojené s nájmem. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/72/17: RM schválila dodatek ke smlouvě s Jiřinou Hrdličkovou, Polní 

1165/6, 693 01 Hustopeče, IČO: 68625791 o pronájmu prostor určených k podnikání v objektu 

polikliniky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým se upravují výše záloh na energie a služby 

spojené s nájmem. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/72/17: RM schválila dodatek ke smlouvě s MUDr. Václavem Kůrou, 

Sosnova 15, 621 00 Brno, IČO: 49137492 o pronájmu prostor určených k podnikání v objektu 

polikliniky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým se upravují výše záloh na energie a služby 

spojené s nájmem. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 18/72/17: RM schválila dodatek ke smlouvě s NEO Ambulance s.r.o., 

Božetěchova 2737/79, 612 00 Brno, IČO: 29280486 o pronájmu prostor určených k podnikání 

v objektu polikliniky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým se upravují výše záloh na energie a 

služby spojené s nájmem. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/72/17: RM schválila dodatek ke smlouvě s MUDr. Danou Papouškovou, 

Hoblíkova 4, Brno, IČO: 70288283 o pronájmu prostor určených k podnikání v objektu 

polikliniky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým se upravují výše záloh na energie a služby 

spojené s nájmem. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 20/72/17: RM schválila dodatek ke smlouvě s Mgr. Halkou Petlákovou, 

Alšova 1068/15a, 693 01 Hustopeče, IČO: 65767349 o pronájmu prostor určených k podnikání 

v objektu polikliniky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým se upravují výše záloh na energie a 

služby spojené s nájmem. Text dodatku je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 21/72/17: RM schválila dodatek ke smlouvě s PETMED s. r. o., Krátká 

1285/22, 693 01 Hustopeče, IČO: 28358872 o pronájmu prostor určených k podnikání v objektu 

polikliniky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým se upravují výše záloh na energie a služby 

spojené s nájmem. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 22/72/17: RM schválila dodatek ke smlouvě s MUDr. Zdeněk Šmíd, s.r.o., 

Tyršova 1977/3c, 612 00 Brno, IČO: 29362997 o pronájmu prostor určených k podnikání v 

objektu polikliniky Hybešova 1417/5, Hustopeče, kterým se upravují výše záloh na energie a 

služby spojené s nájmem. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/72/17: RM schválila smlouvu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 

449/3 Brno, IČ: 70888337 o poskytnutí dotace 400.000 Kč na Hustopečské skákání 2017. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.   

 

Usnesení RM č. 24/72/17: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2017 s Jednotou, spotřebním družstvem v Mikulově se sídlem Kostelní 

náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ 00032247  

 

Usnesení RM č. 25/72/17: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2017 s CENTRO Hustopeče a.s. se sídlem Husova 8/8, 693 01 Hustopeče, 

IČ 25572920  

 

Usnesení RM č. 26/72/17: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2017 s Fair-Net o.s. se sídlem Janáčkova 375/1, 693 01 Hustopeče, IČ 

27047989  

 

Usnesení RM č. 27/72/17: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2017 s H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 8, 693 01 Hustopeče, IČ  

 

Usnesení RM č. 28/72/17: RM projednala smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2017 s Milanem Francem se sídlem Nádražní 180/42, 693 01 Hustopeče, 

IČ 15235530  

 

Usnesení RM č. 29/72/17: RM schválila nové znění výzvy k podání nabídky a Přílohy č. 3 – 

vzor smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Přestupní terminál v Hustopečích – parkoviště“ 

Výzva i Příloha č. 3 jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 30/72/17: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

– zjednodušené podlimitní řízení „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra“(2) včetně 

příloh  

 

Usnesení RM č. 31/72/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní řízení „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření 

biocentra“(2):  

GREEN PROJECT s.r.o. se sídlem Průhonice, Dobřejovická 194, PSČ 25243, IČ 27195783  

Horák a synové, Okrasné školky s.r.o. se sídlem Za Drahou 1276, 768 61 Bystřice pod 

Hostýnem 1, IČ 26215390  

HORTISCENTRUM s.r.o., Židlochovice, Komenského 220, IČ 26272130  

AGRO Brno - Tuřany, a.s., Dvorecká 521/27, Tuřany, 620 00 Brno, IČ 29365619  

Zahradnické úpravy, s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113  



4 

H-Rekultivace, a.s., Černovice 226, 430 01 Chomutov, IČ 25032739  

KHL- EKO, a.s., Červený Hrádek 2, 431 11 Jirkov, IČ 26160277  

Gabriel, s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 25419455  

Kavyl, s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358  

 

Usnesení RM č. 32/72/17: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Hustopeče: Křížový kopec – rozšíření biocentra“((2):  

Členové komise: .., …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 33/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení Darovací smlouvu na darování 

pozemků parcela číslo KN 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna pod chodníky od Jihomoravského kraje, IČ: 70888337, se sídlem Žerotínovo 

nám. 449/3, 601 82 Brno. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/72/17: RM neschválila žádost projektanta …, Javorová …, 693 01 

Hustopeče, který žádá v zastoupení investora Rosenberg Winery s.r.o., Brodačská 332, 691 63 

Velké Němčice, IČ: 26919711 o vydání souhlasu s využíváním parkovacích stání na ul. 

Herbenova před objektem "Vinného sklepa U Erbu" pro potřeby provozovny. Žádost a situační 

výkres přiložen.  

 

Usnesení RM č. 35/72/17: RM schválila žádost společnosti BEKO Engineering, spol. s r.o., 

1.máje 871/13, 460 07 Liberec, IČ: 14866358 o úplnou uzavírku části ulice Herbenova z 

důvodu vystoupení akrobata a focení živého obrazu v rámci firemní akce. Souhlas bude odeslán 

na odbor dopravy jako souhlasné vyjádření Města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 36/72/17: RM schválila žádost společnosti itself s.r.o., IČ: 18826016, 

Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene k dotčeným pozemkům par.č. 575/1, 576/2, 576/1, 576/3, 576/4, 506/1, 576/5, 495/10, 

501/3, 495/17, 501/1, 501/9, 501/8, 501/5, 501/7, 498/1, 3630/4, 3630/2, 3583/3, 3630/3, 3610, 

746/5 a 575/6 v k.ú. Hustopeče u Brna na akci: Prodloužení přístupové optické sítě ul. 

Havlíčkova, uložením kabelu a nadzemních pilířů na dotčených pozemcích za jednorázový 

poplatek 5.000,-Kč. K žádosti je připojen návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene k dotčeným pozemkům. Jedná se o dořešení užívacích vztahů k dotčeným pozemkům. 

Smlouva přiložena. Geometrický plán trasy bude doložen po dokončení a kolaudaci trasy.  

 

Usnesení RM č. 37/72/17: RM schválila žádost společnosti itself s.r.o., IČ: 18826016, 

Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno s technickým řešením a umístěním navrhované kabelové 

trasy a nadzemního pilíře dle situačního zákresu na dotčeném pozemku parc.č. 4542/2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Pilíř bude umístěn za odtokový kanál.  

 

Usnesení RM č. 38/72/17: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností itself s.r.o., IČ: 18826016, Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno na 

umístění kabelové trasy a nadzemního pilíře dle situačního zákresu na dotčeném pozemku 

parc.č. 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 39/72/17: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru MěÚ ve spolupráci 

s Městskými službami posoudit možnost budoucího využití studny na pozemku p.č. 4542/237 

v k.ú. Hustopeče u Brna, na LV 10001, pro potřeby města. 
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Usnesení RM č. 40/72/17: RM projednala možný záměr pronájmu pozemku p.č.4542/237 v 

k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 a předává žádosti k posouzení Stavební komisi. 

 

Usnesení RM č. 41/72/17: RM schválila žádost p. …, U Vodojemu …, 693 01 Hustopeče k 

odstranění stavby RD na ulici Alšova …, parc.č. 1907, k.ú. Hustopeče u Brna podle projektové 

dokumentace projektanta Ing. …, Lípová …, 664 84 Zastávka. V případě nutnosti záboru 

veřejného prostranství, popř. přejezdu přes městské pozemky nutno požádat o souhlas 

majetkoprávní odbor Města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 42/72/17: RM schválila žádost Stavební projekční kanceláře Ing. …, Nádražní 

…, 693 01 Hustopeče, který žádá v zastoupení investora …, Svat. Čecha …, 693 01 Hustopeče 

o vyjádření k projektové dokumentaci na akci "Novostavba RD" na pozemku parc.č. 1770/1 a 

1770/3, k.ú. Hustopeče, včetně přípojek inženýrských sítí, umístění vodovodní a kanalizační 

šachty, zpevněných ploch a oplocení. Vyjádření je určeno k územnímu souhlasu a ohlášení 

stavby. 

 
Usnesení RM č. 43/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

zastavěných částí pozemků: 

- p.č.387/1 o výměře 1 m2  (dle zákresu) vedeného jako ostatní plocha 

- p.č.411/17 o výměře 1 m2  (dle zákresu) vedeného jako ostatní plocha,  vše zapsáno na LV 

č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Kupní cena činí minimálně 980 Kč/m2, náklady na 

vyhotovení geometrického plánu a za převod vlastnického práva hradí kupující.  

 

Usnesení RM č. 44/72/17: RM neschvaluje žádost Ing. …, bytem Olešná …, 592 31 Nové 

Město na Moravě v zastoupení investora Výkup Kamionů s.r.o., Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 

00 Brno IĆ: 01409379 o souhlas s projektovou dokumentací a uzavřením smlouvy o výpůjčce 

městského pozemku parc.č. 4536/8, k.ú. Hustopeče u Brna o výměře cca 600m2 za účelem 

vybudování dočasné komunikace k pozemku investora.  

 

Usnesení RM č. 45/72/17: RM nedoporučuje ZM ke schválení žádost společnosti REMO 

ELEKTRO BRNO s.r.o., Nám. Karla IV. 612/22, 628 00 Brno-Líšeň, která žádá v zastoupení 

E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice o 

souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro plánované připojení odběrného místa paní 

Rohrerové, Kosmákova 48/6. Město požaduje vybudování nových přípojek pro všechny domy 

na trase vedení při současném odstranění zastaralého vzdušného vedení NN.  

 

Usnesení RM č. 46/72/17: RM schválila žádost společnosti Společnost AP INVESTING, 

s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno, která žádá v zastoupení investora Obec Kurdějov, Kurdějov 

1, 693 01 Hustopeče, IČ: 65269951 o souhlas se stavbou a Smlouvou o umístění a provedení 

části vodovodní sítě na akci: "KURDĚJOV – KANALIZACE A ČOV" na pozemku p.č. st. 50, 

k.ú. Kurdějov, jehož je Město Hustopeče spoluvlastníkem.  

 

Usnesení RM č. 47/72/17: RM nesouhlasí s projektovou dokumentací společnosti M Plus 

elektro s.r.o., Nedakonice 468, 687 37, IČO: 28330081na uložení k.VN a umístění trafostanic 

v lokalitě Křížový kopec dle předložené varianty řešení. RM požaduje doložit, že požadované 

vedení nejde vést v původní trase, schválené spol. E.ON, ve schválené studii S2. 
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Usnesení RM č. 48/72/17: RM postupuje do ZM s nedoporučujícím stanoviskem vyhlášení 

záměru prodeje části pozemku p.č.475/4 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna.. 

 

Usnesení RM č. 49/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení žádost Bc. …, Alšova …, 693 

01 Hustopeče o vstupu do místní komunikace (chodníku) z důvodu napojení se na kanalizační 

přípojku v průběhu rekonstrukce nemovitosti v ulici Na Hradbách p.č. 452/2 a s částečným 

předlážděním chodníku, pro kterou bylo vydané stavební povolení MěÚ Hustopeče – stavební 

úřad Č.j. MUH/40873/17/13. Smlouva o vstupu je s kaucí 5.000 Kč. 

 

Usnesení RM č. 50/72/17: RM schválila žádost společnosti ALTENBERK. s.r.o., Janáčkova 

888/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 60718625 a vydání souhlasného stanoviska k projektové 

dokumentaci na akci "UBYTOVÁNÍ – změna užívání podkroví na ubytování" zpracované 

Stavební projekční kanceláří Ing. Libor Schwarz, Hustopeče. Vydané stanovisko bude závazné 

pro příslušné řízení na stavebním úřadě. RM před vydáním rozhodnutí, požaduje po investorovi 

doložit, jakým způsobem bude zajištěno parkování pro celou kapacitu ubytovaných.  

 

Usnesení RM č. 51/72/17: RM schválila souhlas s rozšířením parkovacích míst na pozemku 

města Hustopeče p.č.1186 v k.ú. Hustopeče Brna dle předložené projektové dokumentace 

vypracované Ing. arch. …, Dlouhá …, 69301 Hustopeče. Na náklady investora akce „Stavební 

úpravy a přístavba – Restaurace a penzion U Halmů“. Projektová dokumentace je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 52/72/17: RM schválila žádost Ing, …, Svat. Čecha … 693 01 Hustopeče a 

doporučuje vydat souhlasné stanovisko pro vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení ke stavebním úpravám " RD - NZÚ Hustopeče, Svat. Čecha 580/1".  

 
Usnesení RM č. 53/72/17: RM nedoporučuje ZM ke schválení zveřejnění záměru prodeje 

pozemku p.č. 490/1 zapsáno na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.  

hradí kupující.  

 

Usnesení RM č. 54/72/17: RM schválila zaslepení spojovací komunikace ulic Šafaříkova – 

Brněnská v místě dle varianty č. 3 pomocí dvou kusů velkých betonových květináčů a s 

osazením dopravního značení „Slepá ulice“. O stanovení dopravního značení včetně 

dopravního zařízení požádá správce komunikací (MPO) příslušný silniční správní úřad.  

 

Usnesení RM č. 55/72/17: RM bere na vědomí projektovou dokumentaci na řešení okružní 

komunikace Brněnská-Žižkova s napojením na kruhový objezd na ul. Brněnská, zpracovanou 

společností ViaDesigne, s.r.o., Břeclav, pro potřeby města. 

 

Usnesení RM č. 56/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí 

darovací se …, Svat. Čecha …, Hustopeče na odkoupení části pozemku p.č.1086/54 o výměře 

8 m2 v k.ú. Starovice pod plánovaným kruhovým objezdem. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 57/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní s obcí Starovice, Starovice 180, PSČ 693 01, IČ:00283584 na odkoupení části pozemku 

p.č.1086/65 o výměře 17 m2 v k.ú. Starovice pod plánovaným kruhovým objezdem. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 58/72/17: RM schválila příkazní smlouvu se společností JANČÁLEK s.r.o., 

U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ: 26234149 na provedení autorského dozoru na akci: 

"Rekonstrukce CVČ Pavučina" ve výši 184.000,-Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 59/72/17: RM schválila příkazní smlouvu se společností JANČÁLEK s.r.o., 

U Tržiště 22, 690 02 Břeclav, IČ: 26234149 na provádění technického dozoru investora na akci: 

"Rekonstrukce CVČ Pavučina" ve výši 198.000,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 60/72/17: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Dodávka pásové mycí linky do školní kuchyně ZŠ Komenského, Hustopeče“. 

 

Usnesení RM č. 61/72/17: RM schválila vyhlášení nového zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku „Dodávka pásové mycí linky do školní kuchyně ZŠ Komenského, Hustopeče“. 

s podmínkou doplnění hodnotících kritérií vč. vyčíslení nákladů na provoz, likvidace starého 

zařízení, změny rozměrů požadovaného zařízení dle prostorových možností v místě instalace, 

doby servisního zásahu, případně dalších skutečností majících vliv na kvalitu a cenu poptávané 

technologie a porovnatelnost nabídek. 

 

Usnesení RM č. 62/72/17: RM schválila smlouvu o dílo s Romanem Zmrzlým se sídlem 

Tučkova 417/19, 602 00 Brno, IČ 75688492 na vytvoření audiovizuálního díla – 

videodokumentů k projekci na výstavě osvobození města Hustopeče Rudou armádou a 

doplňujících tuto výstavu za částku 143.999,- Kč  

 

Usnesení RM č. 63/72/17: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č.2843  a 2997/1 vedených 

jako orná půda na LV č.11299 v k.ú. Strachotín. Text záměru je přílohou zápisu. 

 
Usnesení RM č. 64/72/17: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 

autorské odměny 3.086,- Kč vč. DPH za živé užití hudebních děl k poslechu – Hustopečský 

slunovrat a Divadelní festival pod širým nebem s Ochranným svazem autorským pro práva k 

dílům hudebním, z.s. se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ 63839997 

 
Usnesení RM č. 65/72/17: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „ MKDS města Hustopeče – 1. etapa – Dukelské náměstí“ 

 

Usnesení RM č. 66/72/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou na podání nabídky 

na veřejnou zakázku „ MKDS města Hustopeče – 1. etapa – Dukelské náměstí“: 

Radek Mahovský se sídlem 691 62 Uherčice 376, IČ 69683816 

K-net Technical International Group, s.r.o. se sídlem Antonínská 565/20, 627 00 Brno, IČ 

47916745 

EJM Hovorany s.r.o. se sídlem 696 12 Hovorany 19, IČ 28277996 

Fia - elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 Hustopeče, IČ 27739651 

 

Usnesení RM č. 67/72/17: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „ MKDS města Hustopeče – 1. etapa – Dukelské 

náměstí“: 

Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 
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Usnesení RM č. 68/72/17: RM schválila vyhlášení záměru prodeje „Zahradního domku“ 

umístěného v ploše bývalého autobazaru na ulici Bratislavská, pozemek p.č. 1250/5 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

 
Usnesení RM č. 69/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení udělení následujících dotací a 

darů, včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele:  

1) Apoštolská církev, sbor Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci 

Zářící oči - podpora dětem ze sociálně slabých rodin, ve výši 8 000 Kč  

2) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci 

Oprava vstupních dveří do kaple, ve výši 10 000 Kč  

3) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci 

– Děckanáda, ve výši 5 000 Kč  

4) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, Bc. …, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na akci volnočasové aktivity seniorů, ve výši 15 000 Kč  

5) Český svaz včelařů, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pořízení osiva 

svazenky – pylonosné byliny, ve výši 5 000 Kč  

6) Modelářský klub Hustopeče, p. …, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci 

Organizace modelářské soutěže v Bořeticích, ve výši 5 000 Kč  

7) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na účast na 

soutěžích mládeže a dospělých, ve výši 45 000 Kč  

8) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci stavební 

povolení a výběrové řízení na stadion, na přípravu a reprezentaci atletů na Letní olympiádě 

dětí, ve výši 55 000 Kč  

9) Asia Budo Center, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pořízení 

sportovní podlahy pro úpolové sporty (tatami), ve výši 8 000 Kč  

10) L.C.Club Karate, z.s., Rebešovice, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

reprezentaci na soutěžích, ve výši 15 000 Kč  

11) Diakonie ČCE - středisko Betlém, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

úhradu nákladů na poskytované služby, ve výši 97 080 Kč  

 

Usnesení RM č. 70/72/17: RM bere na vědomí a ukládá o.s. Marketing a kultura a Komisím 

rady se zabývat celkovou koncepcí akce „Slavnosti mandloní a vína“ do budoucna. Zda se bude 

jednat o akci pro město nebo pro široké okolí. 

 

Usnesení RM č. 71/72/17: RM schválila dohodu o splátkách s paní …, nar. …, bytem 

Třebízského …, 69301 Hustopeče nar. …, pro dlužnou částku 5.702,-Kč. Splátky budou 

hrazeny v pravidelných měsíčních splátkách v částce 1.000,-Kč měsíčně, a to až do úplného 

uhrazení pohledávky. V případě neuhrazení jednotlivých splátek ve stanovených termínech, 

přistoupí město k vymáhání dluhu.  

 

Usnesení RM č. 72/72/17: RM schválila výjimku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání z počtu dětí ve třídě pro MŠ Hustopeče, Školní 25, Hustopeče pro školní rok 

2017/2018 na celkový počet 112 dětí, t.j. 28 dětí v každé třídě.  

 

Usnesení RM č. 73/72/17: RM bere na vědomí zápis z Komise životního prostředí a 

zemědělství ze dne 29.5.2017  

 

Usnesení RM č. 74/72/17: RM bere na vědomí Zápis ze schůzky Komise pro seniory a 

handicapované občany ze dne 14.8. 2017  
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Usnesení RM č. 75/72/17: RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 17.8.2017.  

 

Usnesení RM č. 76/72/17: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření města 

Hustopeče č.7/2017, v rozsahu dle samostatné přílohy.  

 

Usnesení RM č. 77/72/17: RM schválila Design manuál města Hustopeče, který je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 78/72/17: RM schválila rozšíření úředních hodin Městského úřadu Hustopeče 

v rozsahu Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hod., Úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 hod., s polední 

přestávkou 12:00 – 12:30 hod., s platností od 1.9.2017 pro všechny odbory Městského úřadu.  

 

Usnesení RM č. 79/72/17: RM bere na vědomí informaci o nutnosti implementace Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Anglická zkratka Obecného 

nařízení je GDPR (General Data Protection Regulation) do činnosti Městského úřadu 

Hustopeče, organizačních složek města i městem zřizovaných příspěvkových organizací. 

Včetně povinnosti zřízení funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů.  

 

Usnesení RM č. 80/72/17: RM ukládá Vedoucím organizačních složek města a Ředitelům 

příspěvkových organizací města zahájit přípravné práce na implementaci Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Anglická zkratka Obecného nařízení je 

GDPR (General Data Protection Regulation).  

 

Usnesení RM č. 81/72/17: RM bere na vědomí zápis z jednání sociální komise ze dne 16. 8. 

2017  

 

Usnesení RM č. 82/72/17: RM schválila Dodatek č. 1. ke smlouvě o nájmu pro …, nájemnici 

ubytovací jednotky č. … a … na ubytovně Mostař, kterým se mění výše nájmu ze 4 911,- Kč 

na 5 011,- Kč, kdy byl nájem zvýšen o 100,- Kč za chovanou kočku, a to s účinností od 1. 8. 

2017. Text Dodatku č. 1 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 83/72/17: RM schválila povolení drobné stavební úpravy v podobě rozdělení 

většího pokoje sádrokartonovou příčkou na dva menší v bytě č. … na ulici Smetanova … za 

podmínky, že nájemníci nebudou nárokovat spoluúčast města a vyrovnání nákladů po ukončení 

nájmu bytu.  

 
Usnesení RM č. 84/72/17: RM schválila stavební úpravu v podobě výměny vany a položení 

dlažby v koupelně v bytě č. … na ulici Smetanova … za podmínky, že nájemníci nebudou 

nárokovat spoluúčast města a vyrovnání nákladů po ukončení nájmu bytu.  

 

Usnesení RM č. 85/72/17: RM schválila vyřazení majetku (dle přílohy) v celkové hodnotě 599 

Kč. Majetek je v užívání ORJ 272 - Penzion.  

 

Usnesení RM č. 86/72/17: RM schválila přípravu smlouvy mezi SPOZAM a FC Hustopeče 

na pronájem sportovišť v areálu SPOZAM. 
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Usnesení RM č. 87/72/17: RM bere na vědomí Petici obyvatel bytového domu U Větrolamu 

č.p. 1006/21, /22, /23 Hustopeče za zrušení nebo přemístění dětského hřiště, které se nachází 

pod okny tohoto domu. RM se bude problematice nadále věnovat.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 88/72/17: RM ukládá zkontrolovat provozní řády na dětských hřištích 

a venkovních sportovištích na území města. Zda jsou zveřejněny a umístěny na každém hřišti. 

 

Usnesení RM č. 89/72/17: RM bere na vědomí a projednala Stížnost na nedodržování nočního 

klidu v hostinci Tennessee. S provozovatelem bylo jednáno. Ten se zaručil, že nebude po 22:00 

hod. provozovat venkovní posezení.  

 

Usnesení RM č. 90/72/17: RM bere na vědomí Petici – Nesouhlas s rozhodnutím Rady města 

Hustopeče s dopravním řešením "Územní studie – Hustopeče S2" - "Posudek ke zjištění stavu 

komunikace ul. Kapt. Jaroše zpracovaný spol. Projekce iGEO s.r.o." zaslanou ing. ...  

 

Usnesení RM č. 91/72/17: Rada města souhlasí se závěry zpracovaného znaleckého posudku 

ke zjištění stavu komunikace ul. Kpt. Jaroše na úseku geologie zpracovaného firmou iGeo s.r.o., 

město nemá žádný hodnověrný důvod ani podklady k jeho zpochybnění. Město musí nadále 

postupovat s péčí řádného hospodáře a nebude zadávat ani hradit další znalecké posudky jenom 

na základě domněnek nebo jiných nepodložených podkladů.  

 

Usnesení RM č. 92/72/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

 

 

V Hustopečích dne 22.08.2017 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


