
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Výpis z usnesení z 8. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 03.02.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení RM č. 1/8/15: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 

Usnesení RM č. 2/8/15: RM schválila předběžně převzetí Zdravotní dopravní služby Městské 

nemocnice Hustopeče ... se sídlem 691 65 Křepice, IČ 49963228.  

 

Usnesení RM č. 3/8/15: RM schválila žádost města Hustopeče na Ministerstvo financí ČR o 

souhlas s pronájmem pěti garáží na pozemku parc. č. 1092/2 v k.ú. Hustopeče u Brna v areálu 

Městské nemocnice Hustopeče pro účely zdravotní dopravní služby.  

 

Usnesení RM č. 4/8/15: RM schválila žádost města Hustopeče na Jihomoravský kraj o vydání 

předběžného souhlasu s převzetím majetku, činností a práv a povinností Městské nemocnice 

Hustopeče a o vyjádření k předání zdravotní dopravní služby a s tím souvisejících movitých a 

nemovitých věcí.  

 

Usnesení RM č. 5/8/15: RM schválila zveřejnění záměru pronájmu Zdravotní dopravní služby 

Městské nemocnice Hustopeče včetně náležejících nebytových prostor. Pronájem bude do doby 

převzetí celého areálu nemocnice novým provozovatelem. 

 

Usnesení RM č. 6/8/15: RM schvaluje změnu Pravidel publikování v obecním zpravodaji 

Hustopečské listy, v nichž se doplňuje v článku 2, odstavci (5) věta druhá – „Kritické články se 

přijímají min. 5 pracovních dnů před uzávěrkou k možnosti získání reakce protistrany.“ Ostatní 

náležitosti pravidel se nemění.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 7/8/15: RM ukládá redakci Hustopečských listů neprodleně předat 

doručený kritický článek, jím kritizovanému subjektu – osobě, ke zpracování odpovědi na tento. 

Spolu s článkem je nutno poslat i poučení dle Pravidel publikování a termín uzávěrky 

Hustopečských listů. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 8/8/15: RM ukládá prověřit smlouvy se společností ..., o.p.s., Hodonín. 

 

Usnesení RM č. 9/8/15: RM bere na vědomí nabídku pana ..., ze společnosti, Nákupní 

společnost, s.r.o., na možnost nákupu energií pro město pomocí aukcí.  

 

Usnesení RM č. 10/8/15: RM neschvaluje výjimku z tržního řádu pro společnost ..., IČ 

28472560, Stodolní 21, Ostrava. Společnost může využít schválené tržní místo na území města, 

kde je nabídka těchto služeb umožněna. Vyhrazené tržní místo je uvedeno v příloze OZV 

č.2/2013.  

 

Usnesení RM č. 11/8/15: RM bere na vědomí Žádost o řešení přechodu pro chodce na 

komunikace ul. Nádražní v křížení s ul. Kpt. Jaroše a ul. Pitnerovou, která se nachází ve správě 

správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a sděluje, že jelikož stávající přechod neodpovídá 

normě, vejde v jednání s vlastníkem pozemku ohledně možného dopravního řešení.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 12/8/15: RM ukládá doplnit schéma varianty pro vybudování 

přechodů pro chodce na křižovatce Tyršova - Šafaříkova.  
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Usnesení RM č. 13/8/15: RM schválila revokaci usnesení RM č.25/135/14, kterým se 

schválila nájemní smlouva s ... a.s., Tovární 22, Velké Pavlovice 691 06, IČ: 42324068 na 

pronájem 28 sběrných nádob na tříděný odpad.  

 

Usnesení RM č. 14/8/15: RM schválila Rámcovou smlouvu o nájmu nebytových prostor 

smuteční obřadní síně se společností ..., s.r.o., IČ: 49969048, Se sídlem: Záhumenice 498/32, 

Brno 619 00. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 15/8/15: RM ukládá MPO zadat realizaci elektrorozvodů a dále částí 

původního projektu Setkání pod nebem, které budou upřesněny stanoveným pracovním 

týmem doplněným a spolupráci s Grantovou a investiční komisí, Stavební komisí, a Komisí 

pro územní plánování a rozvoj města. Po projednání zapracovat změny do PD. Změny 

připravit do RM, která bude 10.3.2015. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 16/8/15: RM ukládá MPO do příští rady přichystat návrh SOD na 

změnu PD v tomto rozsahu s tím, že zadání pro projektanta bude upřesněno týmem určeným 

radou města do 15.3.2015  

 

Usnesení RM č. 17/8/15: RM schválila návrh ceníku na prodej pozemků města. Pozemky 

určené ke stavbě – základní cena 700 Kč/m2, ostatní pozemky a dokupy za 300 Kč/m2, orná 

půda a ostatní zemědělská plocha 20 Kč/m2. Ceník včetně všech popisů je přílohou zápisu.   

 

Usnesení RM č. 18/8/15: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru darování 

pozemků parc. č. 954/2 vedeného jako ostatní plocha – silnice o výměře 14 m2 nacházející se 

pod komunikací II/425, dále parc. Č. 4732/2 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 37 

m2 vedle komunikace II/420 a dále pozemek vedle komunikace III/4203 parc. Č. 4712/5 

vedený jako ostatní plocha – silnice o výměře 489 m2 vše v k. ú. Hustopeče u Brna a obci 

Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/8/15: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu s manž. ... bytem 

Družstevní ..., Hustopeče na prodej pozemku parc. Č. KN 2022 vedeného jako zastavěná plocha 

o výměře 19 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 5.089 Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na 

úřední desce 22.12.2014 sňat 07.01.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 20/8/15: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu s manž. ... na 

prodej pozemku pod stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí parc. Č 1944 vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 4.123 Kč a Kupní 

smlouvu s manž. ... na prodej pozemku pod stavbou nezapsanou v katastru nemovitostí parc. 

č. 1945 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

cenu 4.123 Kč. Záměr převodu pozemků byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hustopeče 

22.12.2014, sňat 07.01.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 21/8/15: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu s panem ..., 

Tyršova ..., Hustopeče na prodej pozemků parcela číslo KN 7627/5 vedeného jako zahrada o 

výměře 41 m2 a pozemku parcela číslo KN 7627/6 vedeného jako zahrada o výměře 79 m2 za 

cenu 28.980 Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hustopeče dne 22.12.2014 

sňat 07.01.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 22/8/15: RM doporučuje ZM ke schválení Kupní smlouvu s manž. ..., 

Javorová ..., Hustopeče na prodej v geometrickém plánu číslo 3370-201/2014 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku parc. č. 2500/37 vedeného jako ostatní plocha o výměře 38 m2 který 

vznikl z pozemku parc. č. 2500/117 a pozemku parc. č. 2500/37 vše v k.ú. Hustopeče u Brna a 
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to za cenu 9677 Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ Hustopeče dne 

22.12.2014 sňat 07.01.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/8/15: RM doporučuje ZM ke schválení Směnnou smlouvu s ..., Javorová 

..., Hustopeče na směnu v geometrickém plánu číslo 3363-168/2014 nově vytvořený a 

vyčleněný pozemek parc. č. 1329/89 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 6 m2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, který vznikl z pozemku parc. č. 1329/72 ve vlastnictví pana ... za 

v geometrickém plánu číslo 3363-168/2014 nově vytvořený a vyčleněný pozemek parc. č. 

1329/86 vedený jako ostatní plocha o výměře 97m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, který vznikl 

z pozemku parc. č. 1329/1 ve vlastnictví města Hustopeče s tím, že rozdíl ve výměře je finančně 

vyjádřen v prospěch města a to po započtení nákladů spočívajících v poměrných nákladech na 

sepsání smlouvy na vyhotovení geometrického plánu a vkladu do katastru nemovitostí ve výši 

24.102 Kč. Záměr směny byl vyvěšen na úřední desce dne 22.12.2014 a sňat 07.01.2015. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 24/8/15: RM doporučuje ZM ke schválení Směnnou smlouvu s ..., Vinařská 

..., Hustopeče na směnu v geometrickém plánu číslo 3363-168/2014 nově vytvořeném a 

vyčleněném pozemku parcela číslo 1329/87 vedeného jako ostatní plocha o výměře 14 m2 

v k.ú. Hustopeče u Brna, který vznikl z pozemku parc. Č. 1329/12 ve vlastnictví ... za 

v geometrickém plánu číslo 3363-168/2014 nově vytvořeném a vyčleněném pozemku parcela 

číslo 1329/89 vedeného jako ostatní plocha o výměře 5 m2 a nově vytvořeném a vyčleněném 

pozemku parc. č. 1329/92 o výměře 3 m2 vše v k.ú. Hustopeče u Brna, které vznikly z pozemku 

1329/1 s finančním vyrovnáním ve výši 2.125 Kč spočívajících v poměrných nákladech na 

sepsání smlouvy na vyhotovení geometrického plánu a vkladu do katastru nemovitostí. Záměr 

směny byl vyvěšen na úřední desce dne 22.12.2014 a sňat 07.01.2015. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 25/8/15: RM schválila Nájemní smlouvu s ... Hustopeče s.r.o. na část 

pozemku p.č. KN 1185/1 o výměře 63 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001, pro 

město Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem vybudování a provozování parkoviště pro 

vedení firmy za roční nájemné 1.648 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 26/8/15: RM schválila Nájemní smlouvu s ... Hustopeče s.r.o. na částí 

pozemků p.č. KN 1185/1 a 1186 o souhrnné výměře 1030 m2 vedených jako ostatní plocha na 

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

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za účelem užívání jako parkoviště pro 

zaměstnance firmy za roční nájemné 23.752 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 27/8/15: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č. KN 2568 

v k.ú. Hustopeče u Brna vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, vedeného na LV č.11895 

v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 

Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/8/15: RM schválila Dodatek č. 2 se Správou a údržbou silnic 

Jihomoravského kraje, IČ:70932581, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno ke smlouvě 

o zachování investice spolufinancované ze strukturálních fondů EU, kterým se prodlužuje 

termín realizace bezbariérové trasy Hustopeče 2014 pro rok 2015 a to do 31.12.2015. Text 

dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 29/8/15: RM schválila Návrh provedení náhradní výsadby dřevin na ul. Sv. 

Čecha v souvislosti s provedením stavby REKO MS Hustopeče dle žádosti RWE Distribuční 

služby s.r.o. ze dne 26.1.2015. Oproti původní žádosti dojde ke kácení na místo původně 40 ks 
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stromů pouze k max. 14 ks ovocných dřevin a jednoho smrku, které se nachází přímo na 

plánovaném plynárenském zařízení. Jedná se o náhradu ve výši 200.232 Kč. Projektová 

dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/8/15: RM schválila dodatek ke smlouvě o dílo s ... s.r.o., Havlíčkova 

613/32, Hustopeče, IČ: 26288591, kterým se prodlužuje termín zhotovení díla ,,Stavební 

úpravy za účelem umístění rotační kartotéky“ na 7.3.2015. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 31/8/15: RM ukládá předložit skladbu výnosů z výherních hracích 

přístrojů a předpoklad snížení při plošném zákazu těchto zařízení na území města. 

 

Usnesení RM č. 32/8/15: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu č. VB 028/14 MM s 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) o zřízení věcného břemene na 

provozování a údržbu vodovodu v lokalitě Habánská na pozemcích ÚZSVM parc. č. 3110/10 

a parc. č. 3110/11 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 43454 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 33/8/15: RM schválila výpověď smlouvy s ... a.s., Krakovská 1675/2, Praha 

110 00, IČ: 27487768 o zprostředkování prodeje objektu Formanky z 6.8.2013  

 

Usnesení RM (úkol) č. 34/8/15: RM ukládá projednat s nájemcem žádost nájemce ... spol.s 

r.o., IČ: 46640896 ze dne 19.1.2015 o úhradu nákladů na provedené stavební úpravy v objektu 

na ul. Šafaříkova na pozemku p.č.KN 868/2 v k. ú Hustopeče u Brna s tím, že případná náhrada 

za zhodnocení pronajímaného objektu je možná až po ukončení nájmu.  

 

Usnesení RM č. 35/8/15: RM schválila vyznačení průjezdné komunikace přes pozemky p. č. 

1329/3 a 1329/43 v k.ú. Hustopeče investora a majitele ..., ..., Chocerady v rozsahu vyznačeném 

v projektu Vinařství Balounová, Podklad pro "Komunikaci "Věcné břemeno" zpracovaným 

projektantem ..., který je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/8/15: RM schválila pořízení stacionárního radarového zařízení pro 

okamžité měření rychlosti projíždějících vozidel. Bude pořízeno jedno měřící zařízení, které 

bude nepravidelně přemísťováno mezi třemi místy na území města (ulice Bratislavská, 

Nádražní, Brněnská).  

 

Usnesení RM č. 37/8/15: RM schválila vyhlášení veřejné zakázky a zadávací dokumentaci na 

pořízení stacionárního radarového zařízení pro okamžité měření rychlosti projíždějících 

vozidel. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 38/8/15: RM schválila oslovení minimálně následující firmy na předložení 

nabídky na realizaci veřejné zakázky na realizaci stacionárního radarového zařízení pro 

okamžité měření rychlosti projíždějících vozidel pro město Hustopeče, a to firmy: Gemos CZ, 

s.r.o., IČ: 25065238, B. Smetany 1599, 250 88 Čelákovice; Dosip servis, s.r.o., 675 21 Krahulov 

37, IČ 27720713; Ramet a.s., Letecká 1110, Kunovice IČ 25638891; Czech Radar, a.s., 

Vodičkova 710/31, Praha 1, IČ 27164900.  

 

Usnesení RM č. 39/8/15: RM schválila projektový tým na projekt "Pořízení stacionárního 

radarového zařízení pro okamžité měření rychlosti projíždějících vozidel" ve složení: ..., ..., ..., 

..., ....  

 

Usnesení RM č. 40/8/15: RM schválila smlouvu o dílo na zhotovené projektu pro Přípojky 

NN pro měření rychlosti a přípravu měřících bodů pro osazení radarů v Hustopečích se ..., 
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Smetanova ..., Hustopeče, IČ 10563253 za dohodnutou cenu 45.000 Kč bez DPH. Smlouva je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 41/8/15: RM schválila v souladu s § 167 zákona č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve 

znění pozdějších změn složení školské rady při ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 následovně:  

a) za pedagogické pracovníky:  

1. Mgr. ..., zástupce ředitele školy, bytem ..., Hustopeče  

2. Mgr. ..., učitelka, bytem ..., Hustopeče  

b) za zákonné zástupce nezletilých žáků:  

1. Ing. ..., zák. zást. nezl. žáků ... třídy, bytem Hustopeče, ...  

2. Ing. ..., zák. zástupce nezl. žáka ... třídy, bytem Hustopeče, ...  

c) zástupci jmenovaní zřizovatelem ..., ... 

 

Usnesení RM č. 42/8/15: RM schválila vyvěšení Tibetské vlajky v rámci kampaně "Vlajka 

pro Tibet" dne 10.03.2015 na budovu Radnice.  

 

Usnesení RM č. 43/8/15: RM schválila manželům ... zpětně nájemní smlouvu na dobu určitou 

od 1. 1. 2015 do 31. 1. 2015 s právem opce, nejpozději však do 31. 12. 2015. Nebude-li hrazen 

nájem v souladu s nájemní smlouvou, nebude využito práva opce a smlouva nebude 

prodloužena o další kalendářní měsíc. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

RM tímto usnesením současně revokuje usnesení č. 35/5/15 ze dne 6. 1. 2015 o neprodloužení 

nájemní smlouvy pro manžele ....  

 

Usnesení RM č. 44/8/15: RM schválila Dodatek č. 3 smlouvy na pronájem bytové jednotky č. 

313 v Domě – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče na dobu určitou od 01. 02. 2015 

do 31. 12. 2015 paní ..., nar. .... Text Dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 45/8/15: RM schválila návrh o nevyužití možnosti opce a neprodloužení 

nájmu o další kalendářní měsíc nájemníkovi bytu č. 409 v ubytovně Mostař, ..., nar. .... 

Ukončení nájmu rada schvaluje ke dni 31. 3. 2015.  

 

Usnesení RM č. 46/8/15: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – zajištění 

rozvozu stravy uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a panem ..., nar. ..., 

trvale bytem Družstevní ..., Hustopeče jako příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 3. 2. 

2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 47/8/15: RM schválila rozpočtové opatření města Hustopeče č. 20/2015 

v předložené podobě. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 48/8/15: RM schválila pro další jednání návrh směny pozemků na LV 11864 

pro ...., Mírová 1098/4, Hustopeče (p.č. 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3551/2, 

3552/1, 3552/2, 3552/3, 3553/1, 3554/1, 3554/2, 3558/10, 3558/11, 3558/16, 3562/1, 3562/2, 

3563/1, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3573/1, 3574, 3576/1, 3576/2 3578, 3579, 3580/1, 

3580/2, 3581/2, 3582/1 v k.ú. Hustopeče u Brna) v lokalitě Nad hřbitovem v Hustopečích o 

souhrnné výměře 47.349 m2, za pozemky v majetku Města Hustopeče (p.č. 2593, 2594, 2600/5, 

2601/2, 2601/3, 2601/6, 2601/7, 2601/12, 2602/1 v k.ú. Hustopeče u Brna) včetně souvisejících 

staveb v lokalitě „bývalé prasečáky“ o souhrnné výměře 7.719 m2, s tím, že strany směnné 

uhradí společně a nerozdílně náklady spojené se směnou pozemků a budov. Cena za pozemky 

bude stanovena znaleckým posudkem, rozdíl v cenách bude vzájemně finančně vypořádán.  

 

Usnesení RM č. 49/8/15: RM schválila na základě doporučení likvidační komise města, 

vyřazení majetku z ORJ 254 - Městská policie Hustopeče v hodnotě 1.590 Kč, z ORJ 255 - 
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Vnitřní správa Hustopeče v hodnotě 44.621 Kč, z ORJ 284 - Ubytovna Mostař v hodnotě 3.386 

Kč, z ORJ 253 - zastupitelstvo obce v hodnotě 9.090 Kč a z ORJ 504 Marketing a kultura 

Hustopeče v hodnotě 72.992,85 Kč. Soupis vyřazovaného majetku je přílohou. Vyřazení bude 

provedeno prostřednictvím sběrného dvora města.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 50/8/15: RM schválila podání žádosti o skácení a provedení pokácení 

4 ks topolů v areálu SPOZAM v sousedství ulice Šafaříkova z důvodu doporučení zjištěného 

ve znaleckém posudku z června 2014. Podání žádosti o kácení zajistí Majetkoprávní odbor 

Městského úřadu Hustopeče, kácení provedou, po vydání rozhodnutí Odborem životního 

prostředí, Městské služby Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 51/8/15: RM schválila jednorázové zapůjčení tartanového povrchu, celkem 

60 kusů o rozměrech 2 x 1 m, tedy 120 m2 ze sportovní haly pro Tělovýchovnou jednotu 

Třineckých železáren Třinec, oddíl atletiky, Tyršova 214, 739 61 Třinec, v termínu od 6.2. do 

9.2.2015, za 4.000 Kč. Naložení a dopravu si zajistí vypůjčitel.  

 

Usnesení RM č. 52/8/15: RM schválila ukončení komerčních pronájmů pro jednorázové akce 

v prostorách vinotéky v dvorním traktu domu U Synků.  

 

Usnesení RM č. 53/8/15: RM postupuje žádost ... o prodloužení vodovodního a kanalizačního 

řadu, veřejného osvětlení a prodloužení komunikace na pozemcích města do Stavební komise. 

Na jednání komise bude přizván zástupce žadatele.  

 

Usnesení RM č. 54/8/15: RM schválila podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, pořízení územně plánovacích podkladů, 

Územní studie – Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9 a ukládá ORR MěÚ Hustopeče 

jejich zajištění.  

 

Usnesení RM č. 55/8/15: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele Územní 

studie – Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9 podle Zadávací dokumentace pro 

veřejnou zakázku na služby na zhotovení Územní studie – Hustopeče S5 a Územní studie – 

Hustopeče S9, dle podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 

v jednacím řízení bez uveřejnění, navazující na architektonickou soutěž s názvem „Urbanistické 

řešení města Hustopeče – severozápad“.  

 

Usnesení RM č. 56/8/15: RM schválila jmenování komise pro otevírání oblek s nabídkami a 

pro posuzování a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na zhotovitele Územní studie – 

Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9 ve složení: za Radu města Hustopeče: ..., Ing. 

..., ....  

 

Usnesení RM (úkol) č. 57/8/15: RM ukládá MPO jednat s nájemcem plochy pro zahradnictví 

na ulici Bratislavská na dodržování podmínek smlouvy a na zajištění odvezení skládky zeminy, 

která se zde nachází. 

 

Usnesení RM č. 58/8/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 59/8/15: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí služby (Aukce jako 

služba) mezi Městem Hustopeče a ... s.r.o., IČ 01941801, Břeclav, Na Řádku ..., a jednorázové 

provedení nákupní aukce na zboží pro potřebu města. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 60/8/15: RM ukládá Vedení města Hustopeče svolat schůzku ve věci 

jednání ohledně postupu k vypracování vize ulice Mrštíkova. Schůzky se zúčastní: starostka, 
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místostarosta, za MPO Ing..., ..., ..., a za OD ..., za MěP ..., za ORR ..., komise stavební, 

investiční, komise pro plánování a rozvoj města. 

 

Usnesení RM č. 61/8/15: RM schválila podání žádostí o poskytnutí podpory z Vinařského 

fondu České republiky, Žerotínovo náměstí 3, Brno, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu 

6. Světový duel vín – Hustopeče 2015.  

 

Usnesení RM č. 62/8/15: RM schválila podání žádostí o poskytnutí podpory z Vinařského 

fondu České republiky, Žerotínovo náměstí 3, Brno, ve výši 100.000 Kč na realizaci projektu 

Burčákové slavnosti 2015.  

 

Usnesení RM č. 63/8/15: RM schválila podání žádostí o poskytnutí podpory z Vinařského 

fondu České republiky, Žerotínovo náměstí 3, Brno ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu 

Svatomartinské slavnosti 2015.  

 

Usnesení RM č. 64/8/15: RM schválila podání žádostí o poskytnutí podpory z Vinařského 

fondu České republiky, Žerotínovo náměstí 3, Brno ve výši 45.000 Kč na realizaci projektu 

České a Moravské vinařství – 11. rok v EU.  

 

Usnesení RM č. 65/8/15: RM schválila Podání žádostí o poskytnutí podpory z Vinařského 

fondu České republiky, Žerotínovo náměstí 3, Brno ve výši 50.000 Kč na realizaci projektu 

Nominační výstava vín 2015.  

 

Usnesení RM č. 66/8/15: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí darovací s 

Tělovýchovnou jednotou Agrotec Hustopeče, IČ: 13690655, kterou město Hustopeče jako 

budoucí obdarovaný do 31.12.2016 obdrží darem objekt tenisových kabin na pozemku 

p.č.885/1 v k.ú. Hustopeče u Brna včetně inženýrských sítí. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 67/8/15: RM schválila záměr pachtu pozemku p.č.KN 2617/30 vedeného jako 

vinice o výměře 919 m2, zapsaného na LV č.10001 pro katastrální území Hustopeče u Brna, 

obec Hustopeče u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. 

Tex záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 68/8/15: RM schválila zpracování podkladů pro dodatečnou rekolaudaci 

objektu Dům U Synků, Dukelské náměstí 23, Hustopeče pro všechny v současné době v domě 

využívané činnosti (výstavnictví, pohostinství, ...). 

 

Usnesení RM č. 69/8/15: RM schválila na základě žádosti pana ..., Hradní ..., Hustopeče, 

souhlas s realizací posílení el. přípojky pro dům Hradní 2, Hustopeče, závěsným kabelem a 

následně uložením kabelu do pozemku p.č. 1235/11 v k.ú. Hustopeče u Brna, který je v majetku 

města Hustopeče. Město s navrhovaným řešením souhlasí s podmínkou následného dodání 

geodetického zaměření přípojky žadatelem 

 

Usnesení RM č. 70/8/15: RM schválila smlouvu s ..., IČ: 45455716, Hradní ..., Hustopeče 693 

01 o souhlasu se stavbou elektrické přípojky na pozemku města p.č. KN 1235/11 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 71/8/15: RM schválila podání žádosti na registraci odrůdy „hustopečských“ 

mandloní. Registrace bude provedena ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, 

zahradnickou fakultou v Lednici. 

 

……………………………………….. ……………………………………….. 

PaedDr. Hana Potměšilová, v.r. Bořivoj Švásta, v.r. 
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starostka místostarosta 

  

 


