
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 
Usnesení z 1. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 11.11.2014 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/1/14: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/1/14: RM nedoporučuje ZM ke schválení Smlouvu s Regionální radou regionu 

soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602 Brno, IČ:75082241 o poskytnutí dotace na 

realizaci projektu „Setkání pod nebem“ ve výši 5.663.025 Kč. Z důvodu dodatečných 

zvýšených finančních nároků na rozpočet města. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 3/1/14: RM ukládá připravit možnost a koncept vybudování „napojovacích 

hnízd energií“ na Dukelském náměstí.  

 
Usnesení č. 4/1/14: RM schválila výsledek soutěže o návrh „Urbanistické řešení města 

Hustopeče – severozápad“. Na 1. místě se umístil soutěžní návrh s pořadovým číslem 2: …, …, 

…, … spolupracující: …, s cenou ve výši 120 tis. Kč. Na druhém místě se umístil soutěžní 

návrh s pořadovým číslem 1: …. a …, spolupracující: …, s cenou ve výši 90 tis. Kč. Třetí cena 

a odměny se neudělují.  

 

Usnesení č. 5/1/14: RM neschvaluje zřízení tržiště na pozemcích parc. č. 45/2 a 45/3 v k.ú. 

Hustopeče u Brna  

 

Usnesení č. 6/1/14: RM doporučuje ZM ke schválení Darovací smlouvu na darování 

pozemků pod silnicí II/425 parcela číslo KN 1229/21 vedeného jako ostatní plocha - silnice, 

pozemku parcela číslo KN 1252/77 vedeného jako ostatní plocha - silnice a dále pozemku pod 

silnicí II/420 parcela číslo KN 4733/8 vedeného jako ostatní plocha - silnice vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna s tím že obdarovaný uhradí náklady spojené s převodem pozemků. Návrh 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 7/1/14: RM doporučuje ZM ke schválení Darovací smlouvu s Jihomoravským 

krajem na darování pozemků do majetku města Hustopeče a to pozemku p. č. 1229/1 ostatní 

plocha – ostatní komunikace a pozemku p. č. 1229/5 ostatní plocha – ostatní komunikace a dále 

dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 3305-27/2014 ze dne 8. 4. 2014 nově 

vytvořené a vyčleněné parc. č. 659/9 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 152 m2, -pozemek 

p. č. 1110/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 300 m2, pozemek p. č. 1110/2 ostatní 

plocha – ostatní komunikace o výměře 311 m2, pozemek p. č. 1110/3 ostatní plocha – ostatní 

komunikace o výměře 30 m2, pozemek p. č. 1110/4 ostatní plocha – ostatní komunikace o 

výměře 60 m2 vše v k. ú. Hustopeče u Brna a obci Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 8/1/14: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování o úhradě autorské 

odměny za živé užití hudebních děl k poslechu – koncert skupiny Neřež – autorská odměna 

1.305,- Kč bez DPH, 1579,- Kč s DPH, s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 

hudebním, o.s., se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

Usnesení č. 9/1/14: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování o úhradě autorské 

odměny za živé užití hudebních děl k poslechu –– autorská odměna za Burčákové slavnosti bez 
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DPH 77.907,- Kč, vč. DPH 94.267,- Kč s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 

hudebním, o.s., se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 10/1/14: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování o úhradě 

autorské odměny za živé užití hudebních děl k poslechu –– autorská odměna za užití hudebních 

děl v rámci kurzů tance Klasické taneční a Taneční pro dospělé – autorská odměna bez DPH 

3.150,- Kč, vč. DPH 3.812,- Kč s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, 

o.s., se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 11/1/14: RM bere na vědomí Usnesení RM č. 29/134/14, kterým RM doporučuje 

ZM ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města s 

Římskokatolickou farností Hustopeče IČ: 65806221, kterým se mění termín čerpání dotace do 

konce roku 2015.  

 

Usnesení č. 12/1/14: RM schválila ukončení nájmu … a … k bytovým jednotkám č. 310 a 

311, v ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1, Hustopeče, a to ke dni 30. 11. 2014 z důvodu 

opakovaných dluhů na nájemném.  

 

Usnesení č. 13/1/14: RM neschvaluje Žádost … o proplacení nákladů na renovaci bytu č. 207, 

Dům – Penzion pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče  

 

Usnesení č. 14/1/14: RM doporučuje ZM ke schválení nepokračovat v přípravě prodeje bytů 

na ul. Smetanova 78/2 v Hustopečích z důvodu, že dotčená nemovitost je součástí objektu 

Městského úřadu.  

 

Usnesení č. 15/1/14: RM odkládá schválení provedení kácení dle návrhu ředitele SPOZAMu 

… do doby vyjasnění si možnosti získání dotace na revitalizaci zelených ploch v areálu 

SPOZAM, nejpozději však do 15.12.2014, kdy se rada k žádosti opět vrátí.  

 

Usnesení č. 16/1/14: RM schválila organizační řád rady města Hustopeče v upravené podobě. 

Podoba upraveného jednacího řádu rady města je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 17/1/14: RM schválila do orgánu MAS Hustopečsko následující kandidáty …, 

náhradníka ... 

 

Usnesení č. 18/1/14: RM bere na vědomí zápisy z jednání ve věci vybudování nové atletické 

dráhy v prostorách fotbalového stadionu na ul. Šafaříkova.  

 

Usnesení č. 19/1/14: RM bere na vědomí Schválení smlouvy o dílo na projekční práce na 

„Atleticko - fotbalový stadion Hustopeče“ od Stavební projekční kanceláře, Ing. Václav Cichra, 

Nádražní 9, Hustopeče IČ 41530047, za nabídkovou cenu 50.000 Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 20/1/14: RM schválila jmenování na doplnění skupiny na řešení Atletické dráhy 

ve složení: předseda …; …, … 

 

Usnesení (úkol) č. 21/1/14: RM ukládá prověřit náročnost provozu a vytápění nafukovací haly. 

Usnesení (úkol) č. 22/1/14: RM schválila pořízení stacionárního radarového zařízení pro 

okamžité měření rychlosti projíždějících vozidel. Bude pořízeno jedno měřící zařízení, které 
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bude nepravidelně přemísťováno mezi třemi místy na území města (ulice Bratislavská, 

Nádražní, Brněnská). A ukládá připravit podmínky zadávacího řízení. 

 

Usnesení č. 23/1/14: RM vzala na vědomí 

- schválené Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Elektronizace Městského úřadu 

Hustopeče“. Znění Podmínek je přílohou zápisu.  

- Složení projektového týmu Elektronizace Městského úřadu Hustopeče (…, …, …, ..., 

…) a dále externí specialisté (administrátor projektu, právník, architekt řešení).  

- Informace o projektu „Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“ 

 

Usnesení č. 24/1/14: RM bere na vědomí přehled projektů města Hustopeče. Seznam projektů 

města je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 25/1/14: RM bere na vědomí informaci o zrušení dobrovolné dražby nemovitosti 

- části koryta vodního toku Štinkavky par. č. 8291/1 a 9632v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 26/1/14: RM schválila vyřazení majetku města zařazeného na ZŠ Komenského v 

účetní hodnotě 59.227 Kč. Seznam majetku je přílohou. Likvidace majetku bude provedena 

prostřednictvím sběrného dvora města.  

 

Usnesení č. 27/1/14: RM schválila vyřazení majetku ZŠ Komenského, a to 1 ks Indiánský 

most v účetní hodnotě 47.312 Kč, Vahadlovou houpačku Klasik (28.192 Kč), Kolotoč 2m 

(90.689 Kč) a Dvouhoupačku zahrada ŠD (za 24.519 Kč). Výše uvedený majetek bude nabídnut 

k prodeji jiným základním a mateřským školám ze správního obvodu města Hustopeče za 

zůstatkovou hodnotu 25.956 Kč, za všechny položky.  

 

Usnesení č. 28/1/14: RM schválila objednání opravy sloupku u morového sloupu u … za 

nabídkovou cenu 20.000 Kč. Bude hrazeno ze střediska 247 – památková péče.  

 

Usnesení č. 29/1/14: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné 

vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných kulturních a sportovních podniků k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku a o užívání plakátovacích ploch v majetku města, s prodloužením doby akce 

pro …, bytem …, nar. … dne 22.11.2014 od 20:00 do 04:00 hod. následujícího dne, pro akci 

koncert populární hudby v kulturním středisku Herbenova 5 Hustopeče. 

 

Usnesení č. 30/1/14: RM bere na vědomí zápis z komise obřadů a slavností, konané dne 

03.11.2014. K projednaným bodům nemá připomínky. 

 

Usnesení č. 31/1/14: RM schválila vytvoření pracovních komisí rady města: 

Komise obřadů a slavností – předsedkyně Ingrid Florusová (stejné složení komise) 

Sportovní komise – předseda – Mgr. Petr Fridrich  

Školská a kulturní komise – předsedkyně – Mgr. Ivana Brabcová  

Komise pro práci se seniory a handicapovanými občany – předsedkyně – Martina Ondrová 

Komise pro životní prostředí a zemědělství – předseda – Antonín Matocha 

Komise pro územní plánování a rozvoj města – předseda – RNDr. Leoš Vejpustek  

Grantová a investiční komise – předseda – Radim Nemeškal  

Sociální komise – předsedkyně – Antonie Koblihová, DiS.  
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Usnesení č. 32/1/14: RM schválila plán inventur města Hustopeče na rok 2014 ve smyslu 

zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č.270/2010. Plán inventur je přílohou 

zápisu.  

 
Usnesení č. 33/1/14: RM schválila zajištění přípravy vyhlášení výběrového řízení na pozici 

ředitele příspěvkové organizace Centrum volného času, Šafaříkova 1017/40, Hustopeče, IČ: 

71200398. Výběrové řízení bude vyhlášeno na dobu určitou, jako zástup za dlouhodobě 

uvolněného funkcionáře.  

 

Usnesení č. 34/1/14: RM schválila Smlouvu o dílo na projekční práce "stavebních úprav pro 

instalaci kartotékového systému Rotomat" s Ing. Libor Schwarz, Stavební projekční kancelář, 

se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, IČ:10563229 za dohodnutou smluvní cenu ve výši 

24000 bez DPH s termínem ukončení prací do 7 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 35/1/14: RM schválila objednání provedení oprav pomníků na hřbitově Rudé 

armády dle cenové nabídky firmy Bau - AMSTAV trade company s.r.o., IČ 28937538, 

Biskupský Dvůr 2095/8, Praha 1. Za nabídkovou cenu 147.780,05 Kč vč. DPH. Rozsah prací 

je přílohou zápisu. Za podmínky dostatku finančních prostředků v kapitole údržba hřbitova.  

 

Usnesení č. 36/1/14: RM ukládá finančnímu odboru zabezpečit v rámci rozpočtového opatření 

města částku 250.000 Kč na provedení oprav hřbitova Rudé armády (opravy a nátěry hro 

bů, revitalizace zeleně), Pro rok 2014 alespoň 150.000 Kč, zbytek pro rok 2015.  

 

Usnesení č. 37/1/14: RM schválila na základě žádosti ředitele hotelu Centro …, rezervaci 10 

parkovacích míst před hotelem Centro na ul. Husova. Jedná se o termín 20.11.2014 v době od 

07:00 do 11:00 hod. 

 

Usnesení (úkol) č. 38/1/14: RM ukládá připravit podklady k ekonomice a personálním 

obsazení nemocnice Hustopeče. 

 

Usnesení (úkol) č. 39/1/14: RM ukládá dotázat se na možnosti provedení vnitřního auditu 

hospodaření Městské nemocnice Hustopeče paní …. 

 

Usnesení (úkol) č. 40/1/14: RM ukládá předložit pravidla na pronájem startovacích bytů. 

 

Usnesení č. 41/1/14: RM schválila prodloužení nájmu … v bytě č.174/29 na ul. Svat. Čecha 3 

v Hustopečích o 6 měsíců od konce stávající smlouvy – tedy do 30.06.2015. 

 

Usnesení č. 42/1/14: RM schválila … garantem Hustopečského skákání 2015. Hustopečské 

skákání bude organizovat MaK, nápomocen jim bude ….  

 

 


