
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení ze 9. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 17.02.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

Usnesení RM č.  1/9/15: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 

Usnesení RM č.  2/9/15: RM schválila Dohodu o restrukturalizaci Městské nemocnice 

Hustopeče, p.o. uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako zřizovatelem Městské nemocnice, 

p.o., Jihomoravským krajem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Obsah a text dohody jsou 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č.  3/9/15: RM schválila doplnění komise pro posuzování a hodnocení nabídek 

ve výběrovém řízení na zhotovitele Územní studie – Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče 

S9 ve složení:  

1. … – náhradník člen RMH: PaedDr. … 

2. JUDr. … – náhradník Mgr. … 

3. Ing. arch. … – náhradník Mgr. … 

4. Ing. … – náhradník RNDr. … 

5. …, stavební úřad – náhradník Ing. … 

 

Usnesení RM č.  4/9/15: RM schválila zrušení výběrového řízení schváleného Radou města 

Hustopeče dne 3.2.2015 usnesením RM č. 55/8/18 na zhotovitele Územní studie – Hustopeče 

S5 a Územní studie – Hustopeče S9 dle podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, a dle odst. 13 zadávací dokumentace této veřejné zakázky.  

 

Usnesení RM č.  5/9/15: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele Územní 

studie – Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9 podle upravené 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. 6/9/15: RM schválila ceník pronájmu pro dopravní hřiště pro využití škol ve 

výši 100 Kč/hod. Minimálně nájem však 300 Kč/den. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 7/9/15: RM ukládá provést opravu značky „Zákaz vstupu se psem“ na 

hřišti Lipová. 

 

Usnesení RM č. 8/9/15: RM nedoporučuje ZM schválení vyhlášení záměru města na prodej 

pozemku parcela číslo KN 286/3 vedený jako ostatní plocha o výměře 82 m2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Z důvodu detailnějšího prověření možnosti budoucího rozvoje lokality mezi ulicí 

Herbenova a dálnicí, a využití dotčeného pozemku městem. 

 

Usnesení RM č. 9/9/15: RM bere na vědomí souhlas zástupce společnosti Buildsteel se 

záměrem vzájemné směny pozemků mezi městem a společností, který bude postoupen k 

projednání v ZM dne 19.2.2015. 

 

Usnesení RM č. 10/9/15: RM schválila smlouvu o krátkodobém pronájmu části nebytového 

prostoru v 1. podlaží objektu občanské vybavenosti č.p. 615 na pozemku parc. č. KN 1092/1 
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vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a to místnosti dispečinku o výměře 

15,8 m2 a místnosti pro řidiče o výměře 17,2 m2, včetně inventáře společného WC a sprch a 

garáží č. 2,3,4,5 a 6 o celkové výměře 87 m2, stojících na části pozemku parc. č. 1092/2 –

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 132 m2 zapsaných na LV č.10 001 pro obec Hustopeče a 

k.ú. Hustopeče u Brna na dobu od 01.03. do 31.03.2015 včetně za částku 15.500,- Kč Josefu 

Maťovi se sídlem 691 65 Křepice …, IČ 499663228 k provozování dopravní zdravotní služby. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 11/9/15: RM schválila smlouvu o nájmu sanitních vozů tov. zn. Volkswagen 

Transporter reg. zn. 2B8 3403, tov. zn. Volkswagen Transporter reg. zn. 2B8 3403, tov. zn. 

Volkswagen Transporter reg. zn. 2B2 0005, tov. zn. Volkswagen Transporter reg. zn. 5B4 6002 

a tov. zn. Fiat Scudo reg. zn. BVJ 74-13 Josefu Maťovi se sídlem 691 65 Křepice …, IČ 

499663228 k provozování dopravní zdravotní služby za částku 7.500 Kč/měsíc, počínaje od 

01.03.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č.  12/9/15: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 16 ke zřizovací listině 

Městské nemocnice Hustopeče 

 

Usnesení RM č. 13/9/15: RM schválila revokaci Usnesení RM č.  75/2/14, kterým RM 

doporučuje ZM ke schválení odložení splatnosti odpisů MŠ 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, a schvaluje nové usnesení, kterým: 

RM doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č.32/II/14 a nově schválit odložení splatnosti 

odpisů MŠ Hustopeče, Školní ve výši 120 000 Kč vůči zřizovateli z roku 2014 na rok 2015. 

Odložená část odpisů za rok 2014 bude odvedena v roce 2015. 

 

Usnesení RM č. 14/9/15: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemku parc. č. 504/5 vedeného jako ostatní plocha způsob využití hřbitov urnový háj o 

výměře 1589 m2 od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 

69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové město. Město Hustopeče. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 15/9/15: RM schválila upravené zveřejnění záměru pachtu zemědělské půdy 

dle přílohy Pacht I. o celkové výměře 286.471 m2 nacházející se v k.ú. Hustopeče u Brna, 

zapsané na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 

Hustopeče na dobu určitou 5 let s opcí. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 16/9/15: RM schválila pachtovní smlouvu s Moravskou Agrou a.s., Brněnská 

191, Velké Pavlovice 691 06, IČ: 49453394 na propachtování pozemků p.č.KN 4746/10, 

4746/11, 4746/12, 4746/22, 4746/23, 4746/24, 4746/31, 4754/59, 4754/78, 4754/85, 4754/87 o 

souhrnné výměře 4,5446 ha, zapsané v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za roční pachtovné 18.206 Kč + 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 17/9/15: RM schválila pachtovní smlouvu s Technickými službami 

Hustopeče s.r.o., Nádražní 37, Hustopeče, na propachtování částí pozemků p.č.KN 5452/39 

vedeného jak ovocný sad, p.č.5453/40 vedeného jako ovocný sad o souhrnné výměře 17.900 

m2 a p.č.5399/28 vedeného jako ovocný sad, vše vedené na LV č.10001 pro obec Hustopeče, 

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

Hustopeče. Za roční nájemné ve výši 1.550 Kč + DPH. Tento nájemce byl vybrán z toho 

důvodu, že se jedná o společnost ve vlastnictví města a může si lépe kontrolovat stav a způsob 

hospodaření na propachtovaných pozemcích.  
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Usnesení RM č. 18/9/15: RM schválila zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. KN 

2582 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1606 m2, zapsaného na LV 11895 

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

katastrální pracoviště Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 19/9/15: RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor objektu 

Polikliniky na adrese Hybešova 1417/5, Hustopeče, umístěné na pozemku p.č. KN 1074/2 v 

k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče:  

- v 1. podzemním podlaží - nebytové prostory o výměře 28,5 m2 (místnost o výměře 23,31 m2 

a sociálního zařízení o rozměrech 5,19 m2), v příloze záměru označené jako „A“,  

- v 1. nadzemním podlaží – nebytové prostory o výměře 70,30 m2 (ordinace o výměře 22,8 m2, 

přípravna o výměře 19,4 m2, čekárna o výměře 13,5 m2, šatna vč. sociálního zařízení o výměře 

14,6m2), v příloze záměru označené jako „B“,  

- ve 3. nadzemním podlaží: nebytové prostory o výměře 34,41 m2 (ordinace o výměře 14,46 

m2, přípravna o výměře 19,95 m2), v příloze záměru označené jako „C“,  

- dále nebytové prostory o výměře 51,6 m2 (ordinace o výměře 19,9 m2, přípravna o výměře 

19,7 m2, čekárna o výměře 12 m2), v příloze záměru označené jako „D“,  

- nebytové prostory o výměře 51,6 m2 (ordinace o výměře 19,9 m2, přípravna o výměře 19,7 

m2, lékárna o výměře 12 m2), v příloze záměru označené jako „E“  

- a nebytové prostory o výměře 51,8 m2 (ordinace o výměře 20 m2, přípravna o výměře 16 m2, 

čekárna o výměře 15, 8 m2), v příloze záměru označené jako „F“.  

Nabídky je možno podávat k jednotlivým nebytovým prostorům samostatně. 

 

Usnesení RM č. 20/9/15: RM schválila nájemní smlouvu s Pekařstvím Jitka Pláteníková s.r.o., 

Dlouhá 245/25, Velké Pavlovice 691 06, IČ: 03657957 na pronájem části nebytových prostor 

nacházejících se v přízemí levé části vstupní haly objektu Městské nemocnice Hustopeče o 

celkové výměře 62,8 m2, na adrese Brněnská 41 v Hustopečích, umístěné na pozemku parc. č. 

1094 v k. ú. Hustopeče u Brna, Hustopeče za nájemní 502 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 21/9/15: RM schválila nájemní smlouvu s Pekařstvím Jitka Pláteníková s.r.o., 

Dlouhá 245/24, Velké Pavlovice 691 06, IČ: 03657957 na pronájem části nebytového prostoru 

občanské vybavenosti „kina“ na ulici Dukelské nám. 42/15 o výměře 46 m2 se samostatným 

vchodem, umístěným na pozemku parc. č. 47, vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, 

zapsaného na LV č. 10001 v k. ú. Hustopeče u Brna a části pozemku parc. č. 106/1, vedeného 

jako zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 39 m2 /dle zákresu v mapě/, zapsaného na na LV č. 

10001 v k. ú. Hustopeče u Brna za nájemné 6.928 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 22/9/15: RM schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s RaJ group s.r.o, 

Böhmova 1776/15, Brno 621 00, IČ: 01749986 na pronájem objektu Formanky vč. vybavení 

na ul. Šafaříkova 21 v Hustopečích, kterým se předmět nájmu snižuje o 7 ks jízdních kol bez 

nároku na snížení nájemného. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 23/9/15: RM schválila vyřazení majetku města Hustopeče z ORJ 255 - Vnitřní 

správa Hustopeče v hodnotě 4.999 Kč a z ORJ 259 - Pronajímaný majetek v hodnotě 44.100 

Kč. Majetek z ORJ 255 bude vyřazen prostřednictvím sběrného dvora, vyřazený majetek z ORJ 

259 bude prostřednictvím Centra volného času Hustopeče p.o. předán k využití v rámci projektu 

„Kola pro Afriku“.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 24/9/15: RM schválila zapojení města Hustopeče do sbírky starých 

jízdních kol ve městě Hustopeče, které budou použity v rámci projektu „Kola pro Afriku“. 
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Usnesení RM (úkol) č. 25/9/15: RM ukládá vyhlásit ve všech informativních prostředcích 

města (HL, web, HTV) zapojení města, záměr a pořádání sbírky starých jízdních kol v rámci 

projektu „Kola pro Afriku“. Kontaktním místem bude Centrum volného času. 

 

Usnesení RM č. 26/9/15: RM schválila Smlouvu s HaSt – develop, s.r.o., Havlíčkova 28, 

Hustopeče 693 01, IČ: 02648709 o zpřístupnění sociálního zařízení restaurace Zátiší v 

Hustopečích účastníkům smutečních obřadů a veřejného pohřebiště za úhradu ve výši 3.000,-

Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 27/9/15: RM schválila Smlouvu s HaSt – develop, s.r.o., Havlíčkova 28, 

Hustopeče 693 01, IČ: 02648709 o pronájmu části pozemku p.č.KN 501/3 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 24 m2 (dle zákresu v příloze) zapsaného na LV č.10001 pro obec 

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

pracoviště Hustopeče za účelem umístění pergoly a předzahrádky za roční nájemné ve výši 

3.000,-Kč + DPH. Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 18.12.2014 do 

5.1.2015. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/9/15: RM schválila vyhlášení záměru výpůjčky/pronájmu pozemků a 

jejich částí p.č. KN 3131/2 o výměře 196 m2 p.č. KN3131/5 o výměře 80 m2, p.č. KN 3131/6 

o výměře 167 m2, p.č. KN 3131/7 o výměře 414 m2, části pozemku p.č. KN 3132/1 o výměře 

16 m2 (dle zákresu),části pozemku p.č. KN 3132/2 o výměře 48 m2 (dle zákresu), pozemku 

p.č. 3132/3 o výměře 66 m2, části pozemku p.č. 3137/2 o výměře 234 m2 (dle zákresu), části 

pozemku p.č. 3138/2 o výměře 450 m2 (dle zákresu),vše o celkové výměře 1.671 m2, zapsané 

na LV 10001 pro město Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 29/9/15: RM schvaluje pořádání veřejné sbírky na úhradu nákladů 

rehabilitačních pobytů, terapie a pořízení kompenzačních pomůcek pacienta … z Hustopečí 

s termínem zahájením dnem následujícím po doručení osvědčení krajským úřadem na dobu 

neurčitou a obsahem sbírky. Oznámení a harmonogram veřejné sbírky jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 30/9/15: RM ukládá vytvořit speciální bankovní účet pro potřebu 

pořádání veřejné sbírky na úhradu nákladů rehabilitačních pobytů, terapie a pořízení 

kompenzačních pomůcek pacienta … z Hustopečí s termínem zahájení dnem následujícím po 

doručení osvědčení krajským úřadem.  

 

Usnesení RM č. 31/9/15: RM schválila opětovné podání žádosti o dotaci v rámci Operačního 

programu Životní prostřední na projekt Obnovu větrolamu. 

 

Usnesení RM č. 32/9/15: RM schválila podání žádosti z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

projekt „TIC Hustopeče 2015“ z programu Podpora zkvalitnění služeb turistických 

informačních center ve výši 60.000,- Kč na zkvalitnění služeb turistického informačního centra. 

 

Usnesení RM č. 33/9/15: RM schválila Písemnou zprávu zadavatele dle § 85 zákona č 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve které je konstatováno, 

že z důvodů jediné nabídky bylo zadávací řízení zrušeno v souladu s § 84 odst. 1 písm. e). 

 

Usnesení RM č. 34/9/15: RM schválila Smlouvu č. HO-014330031753/001odpovídající 

věcnému břemenu, se společností E.ON Distribuce, a. s, .IČ:28085400, se sídlem: F. A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na pozemcích města Hustopeče 3824/1, 3824/2 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu vymezeném dle geometrického plánu č. 3386-
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30006/2015 zhotovený firmou 1.GEO, spol. s r.o. za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 35/9/15: RM schválila projektovou dokumentaci ke stavbě Frauenthal 

Automotive Hustopeče s.r.o., výrobní objekt-změna užívání + úprava technologie pokud bude 

v souladu s Územním plánem města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 36/9/15: RM schválila projektovou dokumentaci ke stavebním úpravám 

bytového domu č.p.1007 - zateplení na ul. U Větrolamu žadatele SBD Pálava zastoupeného 

projektantkou ing. Alexandrou Čechovou 

 

Usnesení RM č. 37/9/15: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. KN 1348/1 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče o 

výměře cca 30 m2 (dle zákresu v příloze), za cenu minimálně 980 Kč/m2. Hranice pozemku 

bude stanovena v rovině s uliční čarou sousedních nemovitostí. Přesná výměra bude určena 

geometrickým plánem. 

 

Usnesení RM č. 38/9/15: RM schválila Souhlas společnosti ZEMOS a.s., IČ: 63470381 

Jízdárenská 493, 69163 Velké Němčice s povolením rekonstrukce oplocení na pozemcích 

2588/11 a 2565 v k.ú. Hustopeče u Brna spočívající ve výměně sloupků odstranění pletiva a 

nahrazení šedým trapézovým plechem za podmínky souhlasu druhého duplicitního vlastníka. 

Zákres je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 39/9/15: RM schválila souhlas se stavbou RD na pozemku p.č. KN 4544/135 

v k.ú. Hustopeče u Brna investora …, Hradní .., Hustopeče, dle předložené dokumentace. 

Dokumentace je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 40/9/15: RM schválila uzavření smlouvy o souhlasu se stavbou sjezdu a 

přípojek vodovodu a kanalizace na pozemku města p.č. 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna v 

souvislosti se stavbou RD investora …, Hradní .., Hustopeče za podmínky uhrazení kauce ve 

výši 5.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 41/9/15: RM doporučuje ZM neschválení souhlasu se vstupem do tělesa 

rekonstruovaného chodníku na ulici Hradní v Hustopečích dle PD předložené projekční 

společností GEPROSTAV energy s.r.o., IČ: 29360731, se sídlem Horní Plesová 4375 , 695 01, 

Hodonín v zastoupení investora E.ON ČR, s.r.o.. Projektová dokumentace je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 42/9/15: RM neschválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu v rozsahu 

dle PD vypracované projekční kanceláří OK. Atelier s r.o., Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav 

pod názvem „ Oprava komunikace za ul. Na Hradbách“ s investory, společností Rustikal s.r.o., 

IČ 28297610, se sídlem Na Hradbách 5, 693 01 Hustopeče a společností Q. REAL s.r.o., IČ 

26291495, se sídlem Na Hradbách 424/3, 693 01 Hustopeče a to ve věci dodatečného 

stavebního řízení.  

Rada města Hustopeče požaduje přepracování projektové dokumentace a to s realizací 

odvodňovacího žlabu na spojnici s vozovkou města a požaduje předložení geometrického 

plánu. RM sděluje, že údržbu komunikace a nově budovaného žlabu budou provádět nájemci. 

Komunikace musí zůstat veřejně přístupná. 

 

Usnesení RM č. 43/9/15: RM schválila nesouhlasné vyjádření RM k ÚŘ na stavbu pod 

názvem „Polyfunkční bytový dům II Kollárova ulice“ dle projektu pod zakázkovým číslem 

1412271/01 vypracované spol. INTERPLAN-CZ, s.r.o., 60722061, Purkyňova 79a, 612 00 
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Brno v zastoupení investora QUATRO development, s.r.o., IČ: 29356598, Na Hradbách 424/3, 

69301 Hustopeče. Projekt pro ÚŘ je přílohou zápisu.  

RM doporučuje snížit projekt „Polyfunkční bytový dům II Kollárova ulice“ o  jedno patro. 

 

Usnesení RM č. 44/9/15: RM schválila povolení záboru veřejného prostranství z důvodu 

výkopových prací na ulici Jiráskova (stavba polyfunkčního bytového domu) pro žadatele PSK 

Group, spol. s r.o.  

 

Usnesení RM č. 45/9/15: RM schválila smlouvu s PD Atelier s.r.o. IČ: 02434873 o souhlasu 

se stavbou rodinného domu dle PD č. 4544/117 a dále sjezdu vč. uložení chrániček, přípojky 

vodovodu, přípojky O2 na pozemku p.č. 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 46/9/15: RM schválila Udělení souhlasu k PD č. 4544/117 vypracované 

projekční kanceláří PD Atelier s.r.o. IČ: 02434873 v zastoupení investora společnosti Student 

living s.r.o.. Souhlas je vydán ke stavbě rodinného domu a dále sjezdu vč. uložení chrániček, 

přípojky vodovodu, přípojky O2 na pozemku p.č. 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna . Souhlas je 

udělen ke zjednodušenému územnímu řízení a ohlášení stavby. 

 

Usnesení RM č. 47/9/15: RM schválila smlouvu s PD Atelier s.r.o. IČ: 02434873 o souhlasu 

se stavbou rodinného domu dle PD č. 4544/118 a dále sjezdu vč. uložení chrániček, přípojky 

vodovodu, přípojky O2 na pozemku p.č. 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 48/9/15: RM schválila Udělení souhlasu k PD č. 4544/118 vypracované 

projekční kanceláří PD Atelier s.r.o. IČ: 02434873 v zastoupení investora společnosti Student 

living s.r.o.. Souhlas je vydán ke stavbě rodinného domu a dále sjezdu vč. uložení chrániček, 

přípojky vodovodu, přípojky O2 na pozemku p.č. 4544/5 v k.ú. Hustopeče u Brna . Souhlas je 

udělen ke zjednodušenému územnímu řízení a ohlášení stavby. 

 

Usnesení RM č. 49/9/15: RM schválila souhlas se změnou využití území vč. výsadby sadu na 

pozemku par.č. KN 4754/114 žadatele …, Šakvice 691 67. Město vydává souhlas jako vlastník 

sousedního pozemku. 

 

Usnesení RM č. 50/9/15: RM neschvaluje smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu a umístění 

sítí na pozemku města dle žádosti …, se sídlem Břeclav v zastoupení investorů BP Investment 

– CZ, s. r. o., se sídlem Břeclav, Sovadinova 15.b, a TRB Stav, s. r. o., se sídlem Lužice, Dvorní 

535/36. RM se nebude touto žádostí již zabývat do doby dokončení a schválení Územní studie 

– Hustopeče S5 která bude řešit možnosti výstavby v dotčené lokalitě. 

 

Usnesení RM č. 51/9/15: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 498/1 v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře max. 14 m2 za cenu minimálně 980 

Kč/m2 s tím, že kupující zajistí a uhradí náklady spojené s vyhotovení geometrického plánu a 

náklady spojené s převodem pozemku. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 52/9/15: RM schválila objednání a zpracování projektové 

dokumentace k projektu na kompletní ozelenění areálu SPOZAM u zpracovatele ing. …, Velký 

Újezd za smluvní cenu 59.470 Kč vč. DPH. Na základě projektu bude požádáno o dotaci ze 

SFŽP.  
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Usnesení RM č. 53/9/15: RM schválila smlouvu s RWE GasNet s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad 

Labem 401 17, IČ: 272955 67 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu 

plynárenského zařízení „REKO MS Hustopeče – Nádražní + 1“, č. stavby 52 285, SPP 

1.84200190.2221 na pozemcích města KN parc. č. 2185/6, parc. č. 1612/1 zapsaných na LV č. 

10001 pro k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč bez DPH, a s kaucí 

ve výši 5.000 Kč. Souhlas s provedením se týká provedení protlakem, v případě překopu bude 

muset být souhlas ZM. Text smlouvy včetně přílohy je součástí zápisu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 54/9/15: RM schválila podání žádosti o skácení a provedení kácení 

dvou topolů na ulici U Větrolamu, které narušují přilehlou komunikaci a jsou příčinou zanesení 

kanalizační vpusti. Podání žádosti o kácení zajistí Majetkoprávní odbor Městského úřadu 

Hustopeče, kácení provedou, po vydání rozhodnutí Odborem životního prostředí, Městské 

služby Hustopeče.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 55/9/15: RM schválila podání žádosti o skácení a provedení kácení 

dvou višní na ulici Školní, které narušují přilehlou komunikaci a jsou ve špatném stavu. Podání 

žádosti o kácení zajistí Majetkoprávní odbor Městského úřadu Hustopeče, kácení provedou po 

vydání rozhodnutí Odborem životního prostředí, Městské služby Hustopeče.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 56/9/15: RM ukládá majetkoprávnímu odboru ve spolupráci 

s odborem životního prostředí prověřit zdravotní a technický stav bříz na pozemku p.č. 746/6 

v k.ú. Hustopeče, ul. Šafaříkova. V případě havarijního stavu podání žádosti o kácení zajistí 

Majetkoprávní odbor Městského úřadu Hustopeče, kácení provedou, po vydání rozhodnutí 

Odborem životního prostředí, Městské služby Hustopeče.  

 

Usnesení (úkol) č. 57/9/15: RM ukládá jednat se zhotovitelem díla „Oprava památníku 

Hustopeče“ tj. pomník rudoarmějců na hřbitově Bau-AMSTAV trade company s.r.o. o 

podmínkách realizace zakázky. V případě, že i nadále bude trvat na svých podmínkách, oslovit 

další firmy z regionu a na příští RM předložit nabídky ke schválení. 

 

Usnesení RM č. 58/9/15: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Odpočívadla a informační tabule u tůní“. 

 

Usnesení RM č. 59/9/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů na zakázku „Odpočívadla a 

informační tabule u tůní“: EURODACH s.r.o. se sídlem 691 23 Cvrčovice 212, IČ: 27704807, 

Technické služby Hustopeče, s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 693 01 Hustopeče, IČ: 25550683 a 

Milan Čukan se sídlem Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 10559418. 

 

Usnesení RM č. 60/9/15: RM schválila toto složení komise pro otvírání obálek a pro 

hodnocení nabídek na zakázku „Odpočívadla a informační tabule u tůní“: Členové: ..., …, …, 

…. Náhradníci: …, …, …, …, … 

 

Usnesení RM č. 61/9/15: RM schválila podání žádosti z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

Divadelní festival „Pod širým nebem“ 2015 s celkovým rozpočtem 380.000Kč a výší 

požadované dotace 100.000Kč. 

  

Usnesení RM č. 62/9/15: RM schválila podání žádosti z rozpočtu Jihomoravského kraje na 

Podporu vzdělávacích služeb v CCV Hustopeče ve výši 30.000Kč. 

 

Usnesení RM č. 63/9/15: RM schválila aktualizaci Pracovního řád organizační složky 

Marketing a kultura města Hustopeče pro Pracoviště Turistické informační centrum (TIC) a 

Stálá vinařská expozice (SVE) s účinností od 1.3.2015. Text pracovního řádu je přílohou. 
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Usnesení RM č. 64/9/15: RM schválila určení osoby podle bodu II. 1. návrhu SNP jako osobu 

pověřenou správou lesního majetku města, kterou bude p. …, vedoucí Městských služeb 

Hustopeče o.s. 

 

Usnesení RM č. 65/9/15: RM schválila stanovení podle bodu II. 1. návrhu SNP ceny pro 

prodej městem vytěženého dřeva. Dřevo uváděné na trh Městskými službami Hustopeče je v 

sortimentu VI. – palivové dříví listnaté „měkké“ v ceně 500 Kč/volně ložený m3 (topol, lípa) a 

palivové dříví listnaté „tvrdé“ v ceně 800 Kč/volně ložený m3 (akát, ovocné dřeviny). 

 

Usnesení RM č. 66/9/15: RM schválila předložený návrhu Systému náležité péče. Text 

systému je přílohou. 

 

Usnesení RM č. 67/9/15: RM bere na vědomí připravovaný úkol FV Radě města, aby pro 

potřebu zastupitelů zpracovala výklad usnesení ZM č. 28/II/14 ze dne 11.12.2014, ve které 

nudou jednoznačně stanoveny kompetence rady města a zastupitelstva města ke schvalování 

rozpočtových opatření. 

 

Usnesení RM č. 68/9/15: RM bere na vědomí připravovaný úkol FV Radě města, aby 

umožnila osobám pověřeným Finančním výborem (…, ...) přístup k informacím o projektu 

"Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými 

celky", včetně informací potřebných pro zpracování analýzy využitelnosti nových kapacit MŠ 

v případě schválení žádosti o dotaci (cílem je mimo dosažení dostatečné kapacity MŠ i vrácení 

vhodných prostor pro 150 žáků ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 navštěvujících školní 

družinu). 

 

Usnesení RM č. 69/9/15: RM bere na vědomí upozornění FV Radě města, aby věnovala 

zvýšenou pozornost schvalování žádostí o dotace na projekty podávané příspěvkovými 

organizacemi zřízenými městem z důvodu dopadu na rozpočet města (požadovaná spoluúčast 

žadatele, popř. vratky dotace, apod.). 

 

Usnesení RM č. 70/9/15: RM bere na vědomí připravovaný úkol FV vedení města předat 

finančnímu výboru závazné finanční vyhodnocení "Hustopečského skákání 2015" za účelem 

projednání finančního dopadu na rozpočet města pro rok 2015. 

 

Usnesení RM č. 71/9/15: RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace Fotbalovému 

klubu FC Hustopeče, IČ 64327451, Šafaříkova 347/1, Hustopeče, ve výši 100.000 Kč na 

realizaci projektu oplocení nového tréninkového hřiště a realizace záchytných sítí k areálu 

společnosti Agrotec. Vyplacení dotace podmiňuje předložením náležejících účetních dokladů. 

Doporučení je včetně schválení smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

Usnesení RM č. 72/9/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 73 /9/15: RM schválila realizaci přechodného dopravního značení na 

dálnici D2 – exit Hustopeče, dle rozhodnutí MD č.19/2014-120-RD/6 ze dne 27.8.2014 včetně 

doplňujících podmínek. Dopravní značení bude realizováno společností SIGNEX KH Břeclav 

s.r.o. Bratislavská 929 Podivín, dle cenové nabídky za částku 39.450,-Kč bez DPH. 

Financování bude provedeno z položky rozpočtu města na komunikace. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 74/9/15: RM schválila provedení pokácení tújí před domem Tábory 4, 

Hustopeče. Smrk ořezat dole pro zlepšení světelných podmínek v přilehlém domě. Vzhledem 

k tomu, že všechny stromy mají obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm a 
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k jejich pokácení není nutné povolení odboru životního prostředí. Pokácení stromů provedou 

Městské služby Hustopeče. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 75/9/15: RM schválila provedení pokácení 20 ks stromů v areálu 

SPOZAM dle návrhu ředitele p. Proschka a zákresu ve znaleckém posudku č. 55-7/2014 

zpracovaném Ing. …. Jedná se o následující stromy: 

- lípa velkolistá, 4 ks – v areálu fotbalového stadionu vedle plotu u tenisových kurtů a u vchodu 

do areálu tenisových kurtů  

- javor jasanolistý 10 ks – v areálu letního koupaliště a vytvářejí koutek, ve kterém je umístěn 

dětský koutek s prolézačkami,  

1 ks - u pokladny při vstupu na letní koupaliště,  

1 ks v pravém rohu areálu letního koupaliště – u skluzavky,  

1 ks – u stánku rychlého občerstvení č. 3,  

- ořešák královský 1 ks - u stánku rychlého občerstvení č. 3. 

Podání žádosti o kácení zajistí Majetkoprávní odbor Městského úřadu Hustopeče, kácení 

provedou, po vydání rozhodnutí Odborem životního prostředí, Městské služby Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 76/9/15: 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 Nádražní …, Rakvice, dne 21.3.2015 od 20:00 do 04:00 hod. následujícího dne, 

pro akci Taneční zábava – diskotéka s doprovodným programem v kulturním středisku 

Herbenova 5 Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 77/9/15: RM neschvaluje 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 žadatele p. …, zastupujícího firmu PONOS, s.r.o., Ostrov 28, Břeclav, pro dny 

pátek a sobota v únoru 2015 a to prodloužením na dobu do 24:00 hod. toho dne, pro hudební 

vystoupení v restauraci Výletník na ulici Nová, Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 78/9/15: RM neschvaluje povolení záboru veřejného prostranství dne 

11.04.2015, v čase 09:30 – 11:30 hod., před budovou kina na ul. Bratislavská v Hustopečích. 

Jedná se o prodej balónků po skončení dětského představení Kouzelná školka. 

 

Usnesení RM č. 79/9/15: RM schválila umístění prezentačního stánku Zdravotní pojišťovny 

Ministerstva vnitra ČR v dolní části Dukelského náměstí Hustopeče dne 29.4.2015 v čase cca 

od 10:00 hod do 15:00 hod. s podmínkou uhrazení poplatku za zábor veřejného prostranství dle 

OZV č. 3/2013. 

 

Usnesení RM č. 80/9/15: RM schválila inventarizační zprávu o provedení inventury majetku 

města Hustopeče za rok 2014. Zpráva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 81/9/15: RM bere na vědomí žádost o navýšení rozpočtu pro o.s. 

Marketing a kultura o 188.716 Kč na zajištění dotisku publikace Hustopeče město uprostřed 

jihomoravských vinic. Ukládá vedení města prověřit plán akcí a čerpání na rozpočtu MaK na 

rok 2015, výsledek předložit na příští RM. 

 

Usnesení (úkol) č. 82/9/15: RM ukládá uveřejnit v HTV, webu města a Hustopečských listech 

možnost pronájmu bytu na ul. Smetanova 2. Informovat o nabídce i realitní kanceláře 

v Hustopečích. 
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Usnesení RM č. 83/9/15: RM schválila podání žádosti o dotaci na Jihomoravský kraj – dotační 

oblast: Prevence a požární ochrana, Dotační program pro oblast prevence kriminality pro rok 

2015 na projekt Výchovně-rekreačního tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Žádost o 

dotaci včetně rozpočtu projektu jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 84/9/15: RM schválila revokaci Usnesení RM č.  32/5/14 ze dne 23. 12. 2014 

a schvaluje nové složení sociální komise: předseda - Antonie Koblihová, DiS., tajemník komise 

– …., členové – …, …, …, …, …, …, ... 

 

Usnesení RM č. 85/9/15: RM schválila vytvoření Vinařské komise, ve složení předseda - Bc. 

Pavel Jurák, tajemník komise - …, členové - …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, ... Současně 

RM schvaluje statut komise, který je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 86/9/15: RM bere na vědomí zápis ze schůzky školské a kulturní komise ze 

dne 29.1.2015. Zápis je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 87/9/15: RM schválila statut Grantové a investiční komise rady města 

Hustopeče. Statut je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 88/9/15: RM bere na vědomí zápis z komise obřadů a slavností ze dne 

2.2.2015. 

 

Usnesení RM č. 89/9/15: RM schválila směrnici města Hustopeče č. 1/2015, O výkonu 

veřejnosprávní kontroly ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízených městem Hustopeče. 

Text směrnice je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 90/9/15: RM schválila zřízení nového odběrního místa v areálu SPOZAM 

pro potřebu měření odebrané el. energie FC Hustopeče pro fotbalový stadion a tribunu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 91/9/15: RM schvaluje zpracování projektu a přípravu žádosti o 

povolení na vybudování chodníku na ulici Svatopluka Čecha od silnice k bráně Židovského 

hřbitova a vytvoření tematické informační tabule k danému místu  

 

Usnesení (úkol) č. 92/9/15: RM ukládá zveřejňovat Hustopečské listy v pdf formátu na 

stránky města. 

 

Usnesení (úkol) č. 93/9/15: RM ukládá Kanceláři tajemníka, Majetkoprávnímu odboru a 

Marketingu a kultuře zpracovat a předložit radě města seznam partnerských a družebních měst 

města Hustopeče, včetně kontaktů na představitele a kontaktní osoby. Týká se to také měst a 

obcí, které jsou součástí Burčákové unie. 

 

Usnesení (úkol) č. 94/9/15: RM ukládá ORR poskytnout anonymizované kopie návrhů a 

žádostí na změnu ÚP č. 1 k dispozici Komisi pro územní plánování a rozvoj města. 


