
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 
Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 23.12.2014 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/5/14: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/5/14: RM schvaluje odbornou pracovní skupinu pro jednání s JMK za účelem 

případného převodu Městské nemocnice Hustopeče pod JMK a jmenuje členy pracovní 

skupiny: …, …, …, …, …, … (– doplněno o 6. člena). 

 

Usnesení (úkol) č. 3/5/14: RM ukládá ... informovat JMK o stanovení odborné pracovní 

skupiny a dojednat podrobnosti vzájemné spolupráce.  

 

Usnesení (úkol) č. 4/5/14: RM ukládá zpracovat finanční výhled financování Městské 

nemocnice Hustopeče na první pololetí 2015 a odhad na celý rok.  

 

Usnesení (úkol) č. 5/5/14: RM ukládá zpracovat návrh možností a podmínek instalace 

dohledového kamerového systému ve městě. 

 

Usnesení (úkol) č. 6/5/14: RM ukládá zveřejnit informace o natáčení občanů při řešení 

přestupků městskou policií. 

 

Usnesení č. 7/5/14: RM schválila smlouvu o spolupráci k realizaci projektu „Hustopečské 

skákání 2015“ s PPFP s.r.o. se sídlem Skopalíkova 1680/32, Břeclav 690 03, IČ 26218534. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 8/5/14: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské 

skákání 2015 s Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. se sídlem Bratislavská 130/2, 693 01 

Hustopeče, IČ 24124664. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 9/5/14: RM ukládá odstranit logo Moss Logistics ze všech materiálů 

Hustopečského skákání, protože nepřispívá na organizaci akce. 

 

Usnesení č. 10/5/14: RM schválila jako nejvýhodnější nabídku na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Stavební úpravy za účelem umístění rotační kartotéky“ nabídku uchazeče JS-Abacus 

s.r.o., Havlíčkova 613/32, Hustopeče 69317, IČ: 26288591 za nabídkovou cenu bez DPH 

314.489 Kč  

 

Usnesení č. 11/5/14: RM schválila pořadí na dalších místech: 2) STAVOČ spol. s r.o., se 

sídlem Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče, IČ 47902213, s nabídkovou cenou bez DPH 

356.690 Kč  

 

Usnesení č. 12/5/14: RM schválila smlouvu o dílo s uchazečem, který podal nejvhodnější 

nabídku na akci „Stavební úpravy za účelem umístění rotační kartotéky“ JS-Abacus s.r.o. se 

sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 26288591. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 13/5/14: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování analýzy 

„Generel bezbariérovosti města Hustopeče“ s Ing. Milenou Antonovičovou se sídlem 

Jilemnického 11, 614 00 Brno, IČ 4834720. Dodatkem se prodlužuje termín zpracování do 

15.03.2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/5/14: RM bere na vědomí informaci Finančního úřadu Jihomoravského kraje 

o možnosti zvýšit koeficient pro stanovení daně z nemovitosti  

 

Usnesení č. 15/5/14: RM schválila smlouvu o dílo s Bau-AMSTAV trade company s.r.o. se 

sídlem Biskupský dvůr 2095/8, 11000 Praha 1, IČ 28937538 na opravu památníků na hřbitově 

Rudé armády v Hustopečích. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 16/5/14: RM schválila prodloužení termínu k odstranění reklamovaných vad na 

akci „Sadovnické úpravy pod Starou poštou“ zhotovitelem Ing. Dalimil Kopřiva se sídlem 

Palackého 360, 691 45 Podivín, IČ s termínem nejpozději do 30.04.2015.  

 

Usnesení č. 17/5/14: RM schválila podání žaloby na firmu M Donné s.r.o. se sídlem 

Mrštíkova 15, 693 01 Hustopeče, IČ 28334566 na zaplacení částky 8.198 Kč s příslušenstvím 

a nákladů řízení za provedené opravy vad na garážích na ul. Mírová v Hustopečích  

 

Usnesení č. 18/5/14: RM schválila nepodání dovolání ve sporu společnosti Compas Capital 

Consult, s.r.o. ca město Břeclav, město Mikulov a město Hustopeče proti usnesení Vrchního 

soudu v Olomouci ze dne 16.10.2014, sp. zn. 5 Cmo 247/2014 – 894.  

 

Usnesení č. 19/5/14: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 10 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav. Text dodatku 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 20/5/14: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 7 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 21/5/14: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 15 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Městská nemocnice Hustopeče. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 22/5/14: RM schválila komisionářskou smlouvu s ..., Jana Moláka 3, Břeclav 

690 03, IČ: 70293341 o obstarání prodeje knih a kalendáře za odměnu 50 Kč za kus prodané 

věci v TIC Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 23/5/14: RM schválila smlouvu s … o poskytnutí účelového daru 2.000 Kč na 

podporu pořádání basketbalového turnaje. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 24/5/14: RM ukládá prověřit podmínky pro pronájem a realizaci 

vybudování parkoviště na části pozemku p.č. 1185/1 a 1186 společností Frauenthal 

Automotive Hustopeče s.r.o. 

 

Usnesení č. 25/5/14: RM schválila zadání zpracování územní studie pro lokalitu areálu firmy 

Frauenthal Automotive Hustopeče, s.r.o. na ulici Bratislavské pro možnost zjištění možnosti 

provádění stavebních úprav v areálu firmy, tak aby byly v souladu se stávajícím územním 

plánem města Hustopeče.  

 



Usnesení z 5. schůze Rady města Hustopeče 23.12.2014 

3 

Usnesení (úkol) č. 26/5/14: RM ukládá Odboru regionálního rozvoje MěÚ Hustopeče 

pořídit Územní studii Hustopeče S1 včetně zajištění oprávněného projektanta k jejímu 

zhotovení, podle podmínek Směrnice starosty města Hustopeče č. 4/2014 o zadávání zakázek 

malého rozsahu.  

 

Usnesení (úkol) č. 27/5/14: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče 

spolupracovat při zajištění oprávněného projektanta ke zhotovení Územní studie S1 s 

Odborem regionálního rozvoje MěÚ Hustopeče. 

 

Usnesení č. 28/5/14: RM schválila, že na mimořádné ZM bude projednáno - pozvánka 

setkání pod nebem, dodatky zřizovacích listin P.O. 

 

Usnesení č. 29/5/14: RM schválila vyřazení majetku města ze Základní školy Hustopeče, 

p.o., Komenského 163/2 v účetní hodnotě 59.817,86 Kč dle seznamu, který je přílohou 

zápisu. Majetek bude vyřazen odvozem na sběrný dvůr města.  

 

Usnesení č. 30/5/14: RM schválila navýšení úhrady obědů pro zaměstnance Města 

Hustopeče o 1 Kč na 19 Kč/oběd, s účinností od 1.1.2015.  

 

Usnesení č. 31/5/14: RM schválila předložený návrh na složení Grantové a investiční 

komise: předseda …, tajemník komise …, členové - …, …, …, …, …, …, … 

 

Usnesení č. 32/5/14: RM schválila předložený návrh na složení sociální komise: předseda: 

..., tajemník komise – ..., členové – …, …, …, …, …, ... 

 

Usnesení č. 33/5/14: RM schválila smlouvy na pronájem bytových jednotek na ubytovně 

Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na dobu určitou s 

platností od 01.01.2015 do 31.01.2015 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 

31.12.2015:  

a/ Byt. jednotka 1 – byt č. 109 a 111  

b/ Byt. jednotka 2 – byt č. 117  

c/ Byt. jednotka 3 – byt č. 120  

d/ Byt. jednotka 4 – byt č. 124 a 125  

e/ Byt č. 202, 203 a 204  

f/ Byt č. 209  

g/ Byt č. 210  

h/ Byt č. 211  

ch/ Byt č. 212 + 50 Kč měsíčně za sklad č. 230  

i/ Byt č. 213  

i/ Byt č. 309  

m/ Byt č. 312 a 313 + 200 Kč měsíčně za psy + 100 Kč měsíčně za sklad č. 207.  

n/ Byt č. 402  

o/ Byt č. 403  

p/ Byt č. 404  

q/ Byt č. 409  

r/ Byt č. 410 a 411 + 200 Kč měsíčně za sklad č. 407 a č. 408  

s/ Byt č. 412  

t/ Byt č. 413   

 

Usnesení č. 34/5/14: RM neschvaluje žádost … o vystavení smlouvy o nájmu na 1 

kalendářní rok.  
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Usnesení č. 35/5/14: RM schválila neprodloužení nájemní smlouvy … pro rok 2015 k 

bytovým jednotkám č. 302, 303 a 304 v ubytovně Mostař, pokud rodina neuhradí celý dluh ve 

výši 17 628,- Kč do 31. 12. 2014. Případné prodloužení nájemní smlouvy podmiňuje RM 

snížením stávajícího dluhu a podpisem splátkového kalendáře, včetně uznání dluhu. 

 

Usnesení č. 36/5/14: RM schválila žádost paní … o ukončení nájmu dohodou bytu č. 27 na 

adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče. Touto dohodou se ukončuje nájemní vztah s paní … k 

datu 31. 1. 2015.  

Rada města současně schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 27 na adrese Svat. Čecha 

174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a … Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 37/5/14: RM schválila dodatky smluv na pronájem bytových jednotek v Domě – 

Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče na dobu určitou od 01. 01. 2015 do 31. 12. 

2015 u následujících nájemníků:  

Byt č. 101 - 115 

Byt č. 201 - 224  

Byt č. 301 - 321  

 

Usnesení č. 38/5/14: RM neschválila finanční příspěvek Spolku neslyšících Břeclav, 17. 

listopadu 1a, Břeclav.  Informovat žadatele o podmínkách pro udělování dotací na rok 2015. 

 

Usnesení č. 39/5/14: RM schválila Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720614090 se 

společností Kooperativa pojišťovna, a.s., IČ: 47116617, Pobřežní 665/21, Praha 8, kterou se 

prodlužuje doba pojištění majetku města do 31.3.2015. Dodatek ke smlouvě je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 40/5/14: 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 pana …, bytem …, pravidelně každý pátek a sobotu od 18:00 hodin do 04:00 hodin 

následujícího dne a to od 4. 1. 2015 do 31.12.2015, pro provozovnu Ponorka bar s hudbou v 

Hustopečích, Vinařská 1A.  

 

Usnesení č. 41/5/14: RM trvá na usnesení RM č. 17/132/14 a nebude udělovat žádné 

výjimky ze zákazu vjezdu vozidel nad 3,5 t do ulice Na Hradbách.  

 

Usnesení č. 42/5/14: RM schválila Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 5/2014 v 

předložené podobě. Textová část opatření je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 43/5/14: RM schválila jmenování … jako náhradníka za nemocnou … do 

výběrové komise na výběr ředitele Centra volného času.  

 

Usnesení č. 44/5/14: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 45/5/14: RM schválila revokaci usnesení RM č.36/4/14, kterým RM neschválila 

dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce tepelné energie do objektu domu U Synků.  

 

Usnesení č. 46/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce tepelné energie do 

objektu domu U Synků s ENERGO Hustopeče s.r.o., Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, 
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IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt „dům U Synků“ pro rok 2015. Text 

dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/5/14: RM schválila revokaci usnesení RM č.37/4/14, kterým RM neschválila 

dodatek č. 8 ke smlouvě s o dodávce tepelné energie pro objekt „ubytovna Mostař“ pro rok 

2015.  

 

Usnesení č. 48/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., 

Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 

„ubytovna Mostař“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 49/5/14: RM schválila revokaci usnesení RM č.37/4/14, kterým RM neschválila 

dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekt „Dobrovského 61/2“. 

 

Usnesení č. 50/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., 

Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 

„Dobrovského 61/2“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 51/5/14: RM schválila revokaci usnesení RM č.39/4/14, kterým neschválila 

dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekt „městský úřad-radnice“ pro rok 

2015.  

 

Usnesení č. 52/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., 

Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 

„městský úřad-radnice“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 53/5/14: RM schválila revokaci usnesení RM č.40/4/14, kterým RM neschválila 

dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekt „penzion ul. Žižkova“ pro rok 

2015.  

 

Usnesení č. 54/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., 

Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 

„penzion ul. Žižkova“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 55/5/14: RM schválila revokaci usnesení RM č.41/4/14, kterým RM neschválila 

dodatek č. 8 ke smlouvě o dodávce tepelné energie pro objekt „Dukelské nám.77/22“ pro rok 

2015.  

 

Usnesení č. 56/5/14: RM schválila dodatek č. 8 ke smlouvě s ENERGO Hustopeče s.r.o., 

Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 o dodávce tepelné energie pro objekt 

„Dukelské nám.77/22“ pro rok 2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 57/5/14: RM nominuje do orgánů společnosti Hantály a.s. starostku města .... 

 

Usnesení č. 58/5/14: RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy s … na pronájem 

bytu č. 9 na ul. Husova 6/6, Hustopeče. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 59/5/14: RM schválila nájemní smlouvu s … na pronájem bytu č. 9 na ul. 

Husova 6/6, Hustopeče za nájemné 406 Kč. Nájemce je dále povinen hradit příspěvky do 

fondu oprav za správu bytového domu. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 60/5/14: RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2015 

mezi městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. Text smlouvy je přílohou zápisu  

 

Usnesení č. 61/5/14: RM schválila smlouvu o zajištění plnění smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Jihomoravského kraje obci s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby na rok 2015 mezi městem Hustopeče a Městskou nemocnicí Hustopeče. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 62/5/14: RM schválila požadavek na zapojení města do soudního řízení č.j. 31A 

46/2014-53 mezi … a Krajským úřadem Jihomoravského kraje ve věci stavebního povolení 

multifunkčního domu na ul. Kollárova jako osoby zúčastněné na řízení. 

 

Usnesení č. 63/5/14: RM schválila jako nejvhodnější nabídku pro zpracování lesních 

hospodářských osnov pro lesní hospodářský celek Bučovice, zařizovací obvod Hustopeče“ 

uchazeče SILVA PROJEKT s.r.o., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 1044/27, PSČ 767 01, IČ 

29295033, s nabídkovou cenou zpracování 1 ha LHO bez DPH 350,- Kč.  

 

Usnesení č. 64/5/14: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech na zpracování lesních 

hospodářských osnov pro lesní hospodářský celek Bučovice, zařizovací obvod Hustopeče: 

2.LESPROJEKT BRNO, a.s., se sídlem Brno, Jezuitská 13, PSČ 602 00, IČ 65279191 s 

nabídkovou cenou zpracování 1 ha LHO bez DPH 399,- Kč a 3. Lesnická projekce Frýdek - 

Místek a.s., se sídlem Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 25351079 s 

nabídkovou cenou zpracování 1 ha LHO bez DPH 505,- Kč.  

 

Usnesení č. 65/5/14: RM schválila smlouvu o dílo s uchazečem, který podal nejvhodnější 

nabídku: SILVA PROJEKT s.r.o., se sídlem Kroměříž, Kotojedská 1044/27, PSČ 767 01, IČ 

29295033. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 66/5/14: RM ukládá zpracovat a vysoutěžit tisk Hustopečských listů na rok 2015 

 

Usnesení č. 67/5/14: RM revokuje usnesení RM č. 13/85/13 – pořadatelům dotčených akcí 

RM doporučuje požádat si o dotace z rozpočtu města dle podmínek jako ostatní žadatelé.  

 

Usnesení (úkol) č. 68/5/14: RM schvaluje posunutí termínu odevzdání žádostí o dotace do 

konce února. – budou projednány na ZM v březnu nebo v dubnu. 


