
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 2. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 25.11.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
Usnesení RM č. 1/2/14: RM schválila program jednání dnešní rady města. 
 
Usnesení RM č. 2/2/14: RM schválila rozpočet města Hustopeče na rok 2015 v předložené 
podobě. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu 
 
Usnesení RM (úkol) č. 3/2/14: RM ukládá vyhledat vhodného auditora na provedení 
hloubkového auditu Městské nemocnice Hustopeče, který má doloženou auditorskou zkušenost 
s kontrolou příspěvkových organizací a minimálně jednou nemocnicí. 
 
Usnesení RM č. 4/2/14: RM schválila Dodatek č. 5 ke statutu Městské nemocnice Hustopeče, 
příspěvkové organizace, ze dne 5.10.2000, kterým se ruší dodatek č. 4 ze dne 25.1.2012, ve 
znění pozdějších změn, který se mění takto: v článku V. Nadřízené a kontrolní orgány odst. 5 
zní takto: 5. Pětičlennou správní radu nemocnice tvoří z titulu své funkce starosta (-tka) města, 
místostarosta a tři obyvatelé města Hustopeče, jmenovaní radou města Hustopeče. 
V ostatních částech se Statut Městské nemocnice Hustopeče, p.o. se nemění. 
 
Usnesení RM č. 5/2/14: RM schválila členy Správní rady nemocnice Hustopeče v počtu 5 – 
..., ..., ..., ..., ....  
 
Usnesení RM č. 6/2/14: RM schválila změnu organizačního řádu Městské nemocnice 
Hustopeče, příspěvkové organizace. Změna je provedena v článku 5 a 6 – zrušení funkce 
ekonomického náměstka. 
 
Usnesení RM č. 7/2/14: RM schválila odebrání osobního ohodnocení řediteli Městské 
nemocnice Hustopeče ... z důvodu dlouhodobých neuspokojivých a stále se zhoršujících 
hospodářských výsledků. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 8/2/14: RM schválila odvolání ředitele Městské nemocnice Hustopeče, 
příspěvkové organizace, ... z důvodu dlouhodobých neuspokojivých a stále se zhoršujících 
hospodářských výsledků. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 9/2/14: RM schválila pověření pro ... výkonem funkce ředitele Městské 
nemocnice Hustopeče. Výkonem je pověřen do doby předání nemocnice novému provozovateli 
nebo pověření jiné osoby výkonem funkce ředitele. 
 
Usnesení RM (úkol) č. 10/2/14: RM pověřuje starostku PaedDr. Hanu Potměšilovou 
informováním členů Mikroregionu o stavu Městské nemocnice Hustopeče a s požadavkem na 
obsazení dozorčí rady Městské nemocnice Hustopeče. 
 
Usnesení RM č. 11/2/14: RM bere na vědomí Písemnou zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek dle § 80 ZVZ ze dne 21. 11. 2014 k veřejné zakázce na stavební práce v rámci realizace 
projektu „Setkání pod nebem“.  
 
Usnesení RM č. 12/2/14: RM schválila Odložení rozhodnutí zadavatele o nejvhodnější 
nabídce k veřejné zakázce na stavební práce v rámci realizaci projektu „Setkání pod nebem“.  
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Rozhodnuto bude na RM, která se bude konat po prosincovém ZM, na základě usnesení ZM – 
schválení či neschválení Smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, 
Kounicova 13, Brno.  
 
Usnesení RM č. 13/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru směny části 
pozemku parcela číslo 1329/1 vedeného jako ostatní plocha o maximální výměře cca 97 m2 v 
k.ú. Hustopeče u Brna (vyznačeného v příloze č. 1 jako pozemek parcela číslo 1329/86) ve 
vlastnictví města Hustopeče za část pozemku parcela číslo 1329/72, vedeného jako ostatní 
plocha o maximální výměře 6 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna (vyznačeného v příloze č. 1 jako 
pozemek parcela číslo 1329/89) ve vlastnictví třetí osoby s finančním vyrovnáním ve výši 
minimálně 230,- Kč/m2 s tím, že strany směnné se budou podílet poměrně na nákladech na 
vyhotovení geometrického plánu a uhradí poměrné náklady spojené s převodem pozemků.  
 
Usnesení RM č. 14/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru směny částí 
pozemku parcela číslo 1329/1 vedeného jako ostatní plocha o maximální výměře cca 8 m2 
(vyznačeného v příloze č. 1 jako pozemek parcela číslo 1329/88) ve vlastnictví města 
Hustopeče za část pozemku parcela číslo 1329/12, vedeného jako ostatní plocha o maximální 
výměře 14 m2 (vyznačeného v příloze č. 1 jako pozemek parcela číslo 1329/87) ve vlastnictví 
třetí osoby s finančním vyrovnáním ve výši minimálně 230,- Kč/m2 s tím, že strany směnné se 
budou podílet poměrně na nákladech na vyhotovení geometrického plánu a uhradí poměrné 
náklady spojené s převodem pozemků.  
 
Usnesení RM č. 15/2/14: RM bere na vědomí Informaci o stavu podpisu kupní smlouvy se 
Správou železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00, IČ: 70994234, kterou 
město Hustopeče kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemky p.č.1247 vedený jako 
zastavěná plocha a nádvoří, p.č.1248 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří a nově vzniklé 
pozemky dle GP č.2672-179/2009 oddělením z pozemku p.č.1249/1: pozemky p.č.1249/71, 
p.č.1249/72, p.č.1249/73, p.č.1249/74 a p.č.1249/75, vše na LV č.1318 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za cenu 1.140.000,-Kč. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM (úkol) č. 16/2/14: RM schválila Po podpisu kupní smlouvy se Správou 
železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 110 00, IČ: 70994234, kterou město 
Hustopeče kupuje do svého výlučného vlastnictví pozemky p.č.1247 vedený jako zastavěná 
plocha a nádvoří, p.č.1248 vedený jako zastavěná plocha a nádvoří a nově vzniklé pozemky dle 
GP č.2672-179/2009 oddělením z pozemku p.č.1249/1: pozemky p.č.1249/71, p.č.1249/72, 
p.č.1249/73, p.č.1249/74 a p.č.1249/75, vše na LV č.1318 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče podání výpovědi nájemci, panu Miroslavu 
Žákovi, IČ 43373208 se sídlem Zádvorník 464, 691 63 Velké Němčice.  
 
Usnesení RM (úkol) č. 17/2/14: RM schválila úkol - projednat s vlastníky nemovitostí pod 
parkovištěm a zelenou plochou pod Starou poštou jejich návrhy na řešení problému zvýšené 
vlhkosti a dohodnout se na spolupráci při řešení  
 
Usnesení RM č. 18/2/14: RM postupuje do ZM bez stanoviska Kupní smlouvu s panem … 
na prodej pozemku parcela číslo 5784/5 vedeného jako zahrada o výměře 465 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna za cenu 20.030 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce dne 
29.09.2014, sňat 15.10.2014. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 19/2/14: RM postupuje do ZM bez stanoviska Kupní smlouvu s  … na 
prodej pozemku parcela číslo 5784/5 vedeného jako zahrada o výměře 465 m2 v k.ú. Hustopeče 
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u Brna za cenu 20.518 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce dne 29.09.2014, sňat 
15.10.2014. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 20/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru na prodej části 
pozemku parc. č. 2500/117 o maximální výměře 15 m2 a části pozemku parc. č. 2500/37, na 
kterém se nachází stavba ve vlastnictví třetí osoby vše v k.ú. Hustopeče u Brna a to minimálně 
za jednotkovou cenu 230 Kč/m2. Text záměru včetně grafické přílohy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení (úkol) č. 21/2/14: RM ukládá připravit aktualizaci ceníku prodeje pozemků města. 
 
Usnesení RM č. 22/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu s Pálava, stavební 
bytové družstvo, se sídlem Dukelské nám. 36/10, Hustopeče 693 01, IČ:00048704 na prodej 
pozemků parcela číslo 1222/5 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m2, 
pozemku parcela číslo 1224/3 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 91 m2, 
pozemku parcela číslo 1225/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 130 m2, pozemku parcela 
číslo 1225/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 316 m2, pozemku parcela číslo 2009/3 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 581 m2, pozemku parcela číslo 2009/4 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 583 m2, pozemku parcela číslo 2009/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
582 m2 a pozemku parcela číslo 2186/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 912 m2 vše v k.ú. 
Hustopeče u Brna, za cenu 887.990 Kč. Záměr byl zveřejněn na úřední desce dne 03.10.2014, 
sňat dne 20.10.20014. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 23/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu s … na prodej 
pozemku pod stávající garáží v geometrickém plánu č. 2942-64/2010 nově vytvořeného a 
vyčleněného pozemku parcela číslo 300/10, vedený jako zastavěná plocha o výměře 17 m2, 
který vznikl z pozemku parcela číslo 300/5 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 4606 Kč. Záměr 
převodu byl vyvěšen na úřední desce dne 29.09.2014 a sňat 15.10. 2014. Text smlouvy je 
přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 24/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu … na prodej 
pozemku pod stávající garáží v geometrickém plánu č. 2942-64/2010 nově vytvořeného a 
vyčleněného pozemku parcela číslo 300/9, vedený jako zastavěná plocha o výměře 18 m2, který 
vznikl z pozemku parcela číslo 300/5 v k. ú. Hustopeče u Brna za cenu 4847 Kč. Záměr převodu 
byl vyvěšen na úřední desce dne 29.09.2014 a sňat 15.10. 2014. Text smlouvy je přílohou 
zápisu.  
 
Usnesení RM č. 25/2/14: RM bere na vědomí Informaci o stavu podpisu darovací smlouvy 
na darování pozemku parc. č. 923/5 vedeného jako ostatní plocha o výměře 104 m2 v k.ú. 
Hustopeče u Brna zapsaného na LV 11403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
katastrální pracoviště Hustopeče od podílových spoluvlastníků Text smlouvy je přílohou 
zápisu.  
 
Usnesení RM č. 26/2/14: RM schválila způsob opravy reklamovaných vad na díle akci 
„Hustopeče- místní komunikace ul. Svat. Čecha – etapa 2011“ a „Hustopeče místní komunikace 
ul. Svat. Čecha – etapa 2011/2012“ zhotovitelem VHS Břeclav s.r.o., IČ: 42324149, se sídlem 
Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav dle návrhu ze dne 04.11.2015 a to s termínem realizace na 
jaře 2015, nejpozději však do 31.05.2015.  
 
Usnesení RM č. 27/2/14: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 22.01.2014 se 
společností STOVEX a.s., IČ: 29226830, Horní Bojanovice 124, PSČ 69301 Horní Bojanovice, 
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kterým se prodlužuje termín pronájmu sloupů VO na ul. Bratislavská za účelem vedení dočasné 
přípojky NN do 31.05.2015 za nájemné ve výši 600 Kč + DPH. Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 28/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 1 k darovací smlouvě 
ze dne 22.12.2010 s Jihomoravským krajem ohledně pozemku parc. č. 1074/5 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 2.695 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 29/2/14: RM schválila nájemní smlouvu příspěvkové organizace Sportovní 
zařízení města Hustopeče a TJ Agrotec Hustopeče, IČ: 13690655, kterou se pronajímá část 
pozemku p.č.885/1 o výměře 55,2 m2 za účelem umístění, kolaudace a provozování tenisových 
kabin za roční nájemné 1 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 30/2/14: RM schválila dodatek č. 2 k nájemní smlouvě mezi příspěvkovou 
organizací Sportovní zařízení města Hustopeče a FC Hustopeče Brno o.s., který se snižuje 
pronajímaná výměra pozemku p.č.885/1 v k.ú. Hustopeče u Brna na 13.300 m2. Text dodatku 
je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 31/2/14: RM schválila Udělení souhlasu města Hustopeče jako majitele 
sousedních pozemků a to společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. v zastoupení investora pro 
vydání územního souhlasu na stavbu úpravy distribuční sítě - v areálu společnosti STAVOSUR, 
s.r.o. v Hustopečích.  
 
Usnesení RM č. 32/2/14: RM schválila revokaci usnesení RM č.44/134/14 o schválení 
pachtovní smlouvy s  …, Kurdějov 271, Kurdějov 693 01, IČ: 01329677 na propachtování 
pozemků p.č. 5517/1 a 5517/2 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční pachtovné 8.777,-Kč s 
podmínkou odstraňování náletů a provádění pastvy. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 33/2/14: RM schválila pachtovní smlouvu s  …, Kurdějov 271, Kurdějov 693 
01, IČ: 01329677 na propachtování pozemků p.č.5517/1 a 5517/2 v k.ú. Hustopeče u Brna za 
roční pachtovné 878,-Kč s podmínkou odstraňování náletů a provádění pastvy. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 34/2/14: RM schválila Smlouvu o dílo s Ing. Libor Schwarz, Stavební 
projekční kancelář, IČ 105 63 229, se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2, na akci Projektová 
dokumentace k územnímu řízení – změna využití plochy na Rozšíření hřbitova v Hustopečích 
za cenu 12.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení (úkol) č. 35/2/14: RM ukládá prověřit, zda existuje smlouva mezi městem a 
majitelem restaurace V zátiší k možnosti využit jejich toalet pro návštěvníky hřbitova.  
 
Usnesení (úkol) č. 36/2/14: RM ukládá prověřit možnost umístění laviček na hřbitově. Je 
možné zvážit přestěhování nevyužitých laviček umístěných ve městě. 
 
Usnesení (úkol) č. 37/2/14: RM ukládá Městským službám neprodleně provést přesun 
vybudovaného odpočívadla umístěného na Homolím kopci do lokality ke křížku.  
 
Usnesení RM č. 38/2/14: RM bere na vědomí a trvá na schváleném Usnesení RM č. 
72/130/14, kterým RM dne 09.09.2014 požaduje předláždění v celém rozsahu ulice Mrštíkova. 
Požaduje předložit předběžnou kalkulaci podílu města na části projektovaného předláždění s 
finanční spoluúčastí města. (nedotčená část komunikace a výšková úprava chodníku). RM 
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požaduje u této akce společné výběrové řízení (účast města při přípravě VŘ a ve výběrové 
komisi).  
 
Usnesení (úkol) č. 39/2/14: RM ukládá vedení města Hustopeče svolat schůzku ve věci 
jednání ohledně postupu k vypracování vize ulice Mrštíkova. Schůzky se zúčastní: …, …, za 
MPO: …, …, … ; za OD  …, za MěP …, za ORR ...  
 
Usnesení (úkol) č. 40/2/14: RM ukládá svolat jednání k projektu rekonstrukce plynovodu a 
výsadbě náhradní zeleně na ul. Svatopluka Čecha - ve spolupráci s MPO a OŽP. 
 
Usnesení RM č. 41/2/14: RM schválila Žádost společnosti Buildsteel s.r.o. IČ 27694321, se 
sídlem Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče v zastoupení …, o povolení zvláštního užívání 
komunikace na ulici Brněnská - jedná se o částečnou uzavírku na silnici II/425 na ulici 
Brněnská v Hustopečích u Brna, kde bude uzavřen odstavný pruh a o zábor chodníku na ulici 
Brněnská, viz přiložená situace s vyznačeným dopravním značením, které bylo odsouhlaseno 
Policií ČR, DI a SUS Jmk.  
 
Usnesení RM č. 42/2/14: RM schválila výpůjčku obřadní síně radnice pro potřeby stužkování 
studentů maturitních ročníků Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče, Dukelské nám. 7 v termínu 
28.11.2014 od 16:00 do 17:00  
 
Usnesení RM č. 43/2/14: RM schválila setrvání na předchozích usneseních RM týkajících se 
provedení staveb komunikace a inženýrských sítí dle žádosti paní Jany Šlancarové, Revoluční 
210/2, Břeclav.  
 
Usnesení RM č. 44/2/14: RM schválila zařazení projektu „Dokončení zateplení a úpravy 
fasády MŠ Na Sídlišti“ do plánu investičních akcí města.  
 
Usnesení RM č. 45/2/14: 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 Na Sídlišti Hustopeče pro školní rok 2014/15 na celkový 
počet 133 dětí, t.j. 24 dětí ve třídě.  
 
Usnesení RM č. 46/2/14: RM schválila vyřazení majetku ve správě MŠ Na Sídlišti, Hustopeče 
v částce 146.909,59 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Likvidace bude provedena 
prostřednictvím sběrného dvora města.  
 
Usnesení RM č. 47/2/14: RM schválila podání žádosti o skácení 9 ks stromů (dle seznamu v 
příloze) na pozemcích města p.č. 1673/1 a 1673/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Odstranění stromů 
je navrženo v rámci projektu „Revitalizace zeleně na Sídlišti“. Stromy jsou ve špatném 
zdravotním stavu, případně v zastavěném území již neplní estetické funkce. V rámci projektu 
bude na lokalitě vysazeno 26 stromů a 1689 keřů. Současně pověřuje starostku města podpisem 
žádosti o povolení kácení dřevin.  
 
Usnesení RM č. 48/2/14: RM neschvaluje Žádost … o proplacení nákladů na renovaci bytu 
Smetanova 2, Hustopeče  
 
Usnesení RM č. 49/2/14: RM schvaluje Žádost … o zkrácení výpovědní doby k nájemní 
smlouvě k bytu Smetanova 2 pro vrácení bytu městu dohodou k 30.11.2014. 
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Usnesení RM (úkol) č. 50/2/14: RM schvaluje vyhlášení záměru pronájmu bytu Smetanova 
2, Hustopeče, za nejvyšší nabízené nájemné, s podmínkou složení tříměsíční kauce na 
nájemném a službách, na dobu určitou jednoho roku. Pokud nebude vybraný nájemce v prodlení 
s placením nájemného a služeb bude smlouva změněna na dobu neurčitou. 
 
Usnesení RM č. 51/2/14: RM bere na vědomí informaci seznam žadatelů na byt od města.  
 
Usnesení RM č. 52/2/14: RM schválila přijetí …, bytem … do Domu – Penzionu pro 
důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 212 k 1. 12. 2014.  
 
Usnesení RM č. 53/2/14: RM schvaluje Smlouvu o nájmu bytu – uzavřenou mezi Městem 
Hustopeče jako pronajímatelem a …, jako nájemníkem Domu – Penzionu pro důchodce, 
Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 212. Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 12. 2014. Text smlouvy 
je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 54/2/14: RM schválila Darovací smlouvu – uzavřenou mezi Městem 
Hustopeče jako obdarovaným a …, jako dárcem na částku 25.000,- Kč. Smlouva se uzavírá s 
účinností od 1. 12. 2014. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 55/2/14: RM schválila přidělení bytu na ubytovně Mostař, bytová jednotka 
310, 311 paní …  
 
Usnesení RM č. 56/2/14: RM schvaluje Smlouvu o ubytování – uzavřenou mezi Městem 
Hustopeče jako pronajímatelem a paní …, jako ubytovaným ubytovny Mostař, kpt. Jaroše 1, 
Hustopeče, bytové jednotky 310, 311. Smlouva se uzavírá s účinností od 1. 12. 2014. Text 
smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 57/2/14: RM bere na vědomí návrh pravidel pro přijímání nových nájemníků 
na startovací byty Sv. Čecha 1. a 3, Hustopeče. Pravidla budou dále rozpracována. 
 
Usnesení RM č. 58/2/14: RM schválila Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu městského bytu paní 
… na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, kterým se jí prodlužuje nájem bytu do 30. 6. 2015. 
Text Dodatku č. 3 je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 59/2/14: RM schválila složení výběrové komise pro výběr ředitele Centra 
volného času Hustopeče p.o.. Předseda komise  …, starostka, členové: …, radní města, … 
zástupce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, …, ředitelka SVČ Pohořelice, paní  …, 
pedagogický pracovník CVČ Hustopeče, za Českou školní inspekci  …, Tajemník komise: …, 
vedoucí kanceláře tajemníka MěÚ.  
 
Usnesení RM č. 60/2/14: RM schválila pořádání vánočního běhu městem "Hustopečská 
vánoční desítka" dne 14.12.2014 na veřejných komunikacích města. Jedná se o ulice: 
Herbenova, Mrštíkova, Kollárova, Šafaříkova, Havlíčkova, a zpevněné "polní" cesty mimo 
střed města.  
Současně schvaluje výpomoc Městské policie Hustopeče při zajištění bezpečnosti akce v 
místech, kde bude akce křižovat silnice pro motorová vozidla.  
 
Usnesení RM č. 61/2/14: RM schválila zdarma umístění informačního baneru pro akci 
"Hustopečská vánoční desítka". Baner bude umístěn na zábradlí v křižovatce Dukelské náměstí 
- ul. Bratislavská. Instalaci zajistí o.s. Marketing a kultura.  
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Usnesení RM (úkol) č. 62/2/14: RM schválila změnu dopravního značení před společností 
Frauenthal Automotive s.r.o. dle návrhu pracovní skupiny pro dopravu. MPO MěÚ Hustopeče 
vypracuje žádost OD MěÚ Hustopeče na stanovení dopravního značení – omezení doby stání 
max. 30 minut. Vlastní realizace úpravy dopravního značení bude provedena společností 
Městské služby Hustopeče za částku do 1.200 Kč včetně DPH. Úhrada nákladů bude provedena 
z rozpočtu města, položka komunikace.  
 
Usnesení (úkol) č. 63/2/14: RM ukládá prověřit aktuálnost informačního systému ve městě 
Hustopeče, zejména směřování k průmyslovým zónám. 
 
Usnesení RM č. 64/2/14: RM nesouhlasí s podnětem ke zrušení vydaného opatření obecné 
povahy – stanovení místní úpravy provozu v ulici Hradní v Hustopečích.  
(svislé dopravní značení:  
2 x B13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t  
2 x E13 – dodatková tabulka s textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ A PNEUSERVIS HORÁK“)  
 
Usnesení RM č. 65/2/14: RM schválila zvýhodněné vstupné ve výši 20 Kč pro členy místní 
organizace svazu tělesně postižených na adventní koncerty 2014, pořádané organizační složkou 
Marketing a kultura. Při zakoupení vstupenky se musí každý člen STP prokázat členskou 
průkazkou.  
 
Usnesení RM č. 66/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení, aby určeným zastupitelem města 
Hustopeče při pořizování územně plánovací dokumentace města Hustopeče, byla ve volebním 
období 2014 – 2018 paní  ….  
 
Usnesení RM č. 67/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení ZM 
č.12/XXI/14: Zastupitelstvo města Hustopeče schvaluje Závěrečný účet města Hustopeče za 
rok 2013. Závěrečný účet je přílohou tohoto zápisu a  
Usnesení RM č. 13/XXI/14: Zastupitelstvo města Hustopeče schvaluje zprávu auditora k 
hospodaření města Hustopeče za rok 2013. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.  
a schvaluje Nové usnesení:  
Zastupitelstvo města Hustopeče schvaluje Závěrečný účet města Hustopeče za rok 2013 s 
výhradami. Současně přijímá opatření k nápravě: ukládá vytvořit vnitřní směrnici pro 
zpracování rozpočtu města a jeho úprav.  
 
Usnesení RM č. 68/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení zmocnění pro Radu města 
Hustopeče ke schvalování rozpočtových opatření. Podmínkou je zachovat vyrovnaný nebo 
přebytkový rozpočet. O provedených rozpočtových opatřeních bude informováno ZM.  
 
Usnesení RM č. 69/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení zvolení přísedící … za přísedící 
Okresního soudu v Břeclavi dle ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb.  
 
Usnesení RM č. 70/2/14: RM schválila zřízení Stavební komise rady města Hustopeče, včetně 
jejího složení. Předsedou komise bude  …, Tajemník -  … (STÚ); členové: …,  …,  …,  …,  
…,  …,  …,  …,  …,  ….  
 
Usnesení RM č. 71/2/14: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 
přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 72/2/14: RM schválila jmenování do školské rady Základní školy Hustopeče, 
Komenského za město Hustopeče jako zřizovatele: …,  …,  ….  
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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 (úkol) č. 74/2/14: RM ukládá připravit vypovězení smlouvy na pronájem 
kotelny MŠ Školní Hustopeče s firmou Energo Hustopeče, s.r.o. v nejbližším možném termínu. 
Návrh předložit na příští RM.  
 
Usnesení RM č. 75/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení odložení splatnosti odpisů 
Mateřské školy Hustopeče, Školní ve výši 131.535 Kč vůči zřizovateli z roku 2014 na rok 2015. 
Snížení odpisů bude součástí rozpočtového opatření města č. 4/2014, a navýšení v rozpočtu na 
rok 2015.  
 
Usnesení RM č. 76/2/14: RM schválila koordinátorem projektu „Setkání pod nebem“ 
místostarostu -  …. 
 
Usnesení RM č. 77/2/14: RM schválila garantem projektu „Elektronizace Městského úřadu 
Hustopeče“ starostku -  ….  
 
Usnesení RM č. 78/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Bezbariérová trasa města 
Hustopeče 2013“ místostarostu -  …. 
 
Usnesení RM č. 79/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Regenerace panelového sídliště 
Větrná a U Větrolamu III. etapa“ místostarostu -  …. 
 
Usnesení RM č. 80/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Hřiště v přírodním stylu při MŠ 
Hustopeče“ místostarostu -  ….  
 
Usnesení RM č. 81/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Úprava zahrady odděleného 
pracoviště při MŠ Na Sídlišti 5“ místostarostu -  ….  
 
Usnesení RM č. 82/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Obnova parkové zeleně“ 
místostarostu -  …. 
 
Usnesení RM č. 83/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Hustopeče zelené město“ 
místostarostu -  …. 
 
Usnesení RM č. 84/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Rozvoj služeb eGovermentu v 
ORP Hustopeče I. – III.“ Tajemníka -  ….  
 
Usnesení RM č. 85/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Regenerace panelového sídliště 
Větrná a U Větrolamu I. etapa“ místostarostu -  ….  
 
Usnesení RM č. 86/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Regenerace panelového sídliště 
Větrná a U Větrolamu II. etapa“ místostarostu -  ….  
 
Usnesení RM č. 87/2/14: RM schválila vedoucím projektu „Zavedení sběru biologicky 
rozložitelných odpadů na území města Hustopeče“ starostku -  ….  
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Usnesení RM č. 88/2/14: RM schválila složení projektového týmu u „Revitalizace zeleně na 
sídlišti“ -Vedoucí projektu: Místostarosta  …, člen týmu  …, Projektový manažer: …, Finanční 
manažer: … 
 
Usnesení RM č. 89/2/14: RM schválila Smlouvu se Státním fondem životního prostředí České 
republiky, Kaplanova 1381/1, 148 00 Praha, IČ:00020729 o poskytnutí podpory na akci 
„Revitalizace zeleně na sídlišti“ ve výši 84.445,25 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 90/2/14: RM schválila uzavření Mateřské školy Školní i Mateřské školy Na 
Sídlišti (Na Sídlišti 5 a Komenského 4) v době vánočních svátků, tj,. od 22.12.2014 do 2.1.2015. 
Provoz bude zahájen od pondělí 5.1.2015  
 
Usnesení RM č. 91/2/14: RM neschválila vyhrazení parkovacích míst pro hotel Centro 
v termínech 25.11. a 27.11.2014 zdarma, místa budou poskytnuta za zvýhodněnou úplatu ve 
výši 100 Kč za každé místo a započatý den.  
 
Usnesení RM č. 92/2/14: RM doporučuje ZM ke schválení snížení odvodu z investičního 
fondu Sportovního zařízení města Hustopeče v rámci připravovaného rozpočtového opatření 
města č. 4/2014 na konečnou částku 1.000.000 Kč  
 
Usnesení RM č. 93/2/14: RM neschválila provozování prodejních trhů Ing. … se sídlem 
Fügnerova 1140, 517 41 Kostelec na Orlicí, IČ 66803233 v dolní části Dukelského nám. v 
Hustopečích  
 
Usnesení RM č. 94/2/14: RM schválila plán akcí Besip organizovaných městem Hustopeče 
pro rok 2015. Seznam akcí je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. (úkol) 95/2/14: RM ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ reklamovat vady 
díla „Snížení energetické náročnosti objektu bazénu Hustopeče“ u zhotovitele, v případě 
nečinnosti zhotovitele následně využít bankovní záruku.  
 
Usnesení RM č. 96/2/14: RM schválila umístění sjezdu z nemovitosti p. … par.č.KN 1558/3 
na městský pozemek par.č.KN 1557/1 dle zákresu uvedeném v žádosti ze dne  24.11.2014 za 
podmínky neporušení stávající městské komunikace v ulici Pitnerova. 
 
Usnesení RM č. 97/2/14: RM bere na vědomí informaci o stavu vlastnictví nemovitostí před 
vstupem do budovy Základní umělecké školy na ulici Pitnerova v Hustopečích. S majitelem 
pozemku je ze strany města jednáno. 
 
Usnesení RM č. 98/2/14: RM schválila zadání realizace stavby „Bezbariérová trasa města 
Hustopeče 2014“ prostřednictvím své obchodní společnosti Technické služby Hustopeče s.r.o. 
 
Usnesení RM č. 99/2/14: RM bere na vědomí plánovaný ohňostroj společnosti Agrotec, který 
proběhne dne 19.12.2014 v 18:00 hod. 
 
Usnesení (úkol) č. 100/2/14: RM ukládá rozeslat zápis z pondělního jednání o budoucích 
investicích ve městě Hustopeče.   
 
Usnesení č. 101/2/14: RM schválila tematické pracovní zaměření jednotlivých radních: 
Radní pro kulturu – Roman Záruba 
Radní pro Životní prostředí – Bořivoj Švásta 
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Radní pro sociální oblast – Bc. Michal Vejpustek 
Radní pro sport – Ing. Mgr. Zbyněk Háder 
Radní pro dopravu – Richard Homola 
Radní pro propagaci a marketing – Kamil Konečný  
Radní pro školství a zdravotnictví – PaedDr. Hana Potměšilová 
 
Usnesení (úkol) č. 102/2/14: RM ukládá zpracovat návrh jednotného vzhledu zápisu z komisí.  
 
Usnesení RM (úkol) č. 103/2/14: RM schválila pověření  … (MaK) k jednání na organizaci 
Hustopečského skákání 2015. RM jmenuje do pracovního týmu, zabývajícím se Hustopečským 
skákáním  …. Zbytek týmu najmenuje  … (MaK). 
 


