
 Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 12. schůze Rady města Hustopeče  

konané dne 31.03.2015 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 
 

 
 

Usnesení RM č. 1/12/15: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 
Usnesení RM č. 2/12/15: RM schválila nájemní smlouvu s … na pronájem části pozemku 

p.č.411/18 o výměře 36 m2 vedeného jak ostatní plocha a v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem 

zlepšení dostupnosti k umístěnému vinnému sklepu za roční nájemné 720 Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 3/12/15: RM schválila nájemní smlouvu s …, na pronájem části pozemku 

p.č.411/18 o výměře 33 m2 vedeného jak ostatní plocha a v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem 

zlepšení dostupnosti k umístěnému vinnému sklepu za roční nájemné 660 Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 4/12/15: RM doporučuje ZM neschválení 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. 

 

Usnesení RM č. 5/12/15: RM nedoporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku parcela číslo KN 411/18 o výměře cca 33 m2 /v rozsahu vymezeném v příloze/ 

nacházející se před sklepem na pozemku parcela číslo KN 388 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení RM č. 6/12/15: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru na prodej 

pozemku parcela číslo KN 375/10 o výměře 263 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení RM č. 7/12/15: RM schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, 

Klíšská 940, PSČ 40117 na akci „REKO MS Hustopeče – Svatopluka Čecha“, č. stavby 52 

249 na pozemcích města Hustopeče KN parc. č. 1220/3, 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1221/4, 

1226/1, 1226/14, 1580/10, 1612/2, 1612/3, 1612/4, 1612/9, 1612/10, 1612/11, 1612/12, 

1612/13, 1612/14, 1673/2, 1677/1, 1761/2, 2185/7, 1226/67, 2185/1 zapsaných na LV č. 

10001 pro k.ú. Hustopeče u Brna 649864 za jednorázovou úplatu ve výši 27.587 Kč bez DPH 

v rozsahu vymezeném v příloze této smlouvy. Schválení je podmíněno souhlasem 

zastupitelstva se jmenováním komise, která odsouhlasí případný vstup do tělesa 

rekonstruované vozovky. 

 

Usnesení RM č. 8/12/15: RM doporučuje ZM ke schválení usnesení, kterým by v případě, 

že by při realizaci akce investorem společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem 

Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 40117 dle PD pod názvem „REKO MS Hustopeče – 

Svatopluka Čecha“, č. stavby 52 249 mělo dojít k minimálnímu dotčení ploch, ustanovilo 

komisi, ve složení za zastupitele Bořivoj Švásta, členové ..., která při vlastní realizaci akce 

odsouhlasí případný vstup do tělesa rekonstruovaného chodníku. 
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Usnesení RM č. 9/12/15: RM neschvaluje Posunutí vstupní brány k pozemku parc. číslo KN 

279 do nové polohy dle přiložené PD včetně možnosti umožnění přístupu vlastníkovi 

pozemku parcela číslo 156 vše v k.ú. Hustopeče u Brna na tento pozemek. 

 

Usnesení RM č. 10/12/15: RM nedoporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje 

části pozemku parcela číslo 2600/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu 

vymezeném v příloze. 

 

Usnesení RM č. 11/12/15: RM schválila souhlas města, jako vlastníka sousedního pozemku 

parcelní č. 575/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, k PD č. 201501na stavbu „Novostavba rodinného 

domu , k.ú. Hustopeče u Brna - parc. č. 782“ na pozemku parcelní č. 782 v k. ú. Hustopeče u 

Brna investorovi p. … a …, bytem Hustopeče za podmínky uvedení projektované části sjezdu 

do souladu s projektem bezbariérové trasy. 

 

Usnesení RM č. 12/12/15: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu a přípojek na 

inženýrské sítě na pozemku města parcelní č. KN 575/1 v k. ú. Hustopeče u Brna s panem … 

a paní …, bytem Hustopeče, pro novostavbu rodinného domu na parcelním č. KN 582 v k. ú. 

Hustopeče u Brna, s podmínkou zachování roviny stávající komunikace v místě napojení 

sjezdu a provedení sjezdu ze zatravňovací dlažby a s kaucí ve výši 5.000 Kč.  

 

Usnesení RM č. 13/12/15: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci č. 2014/159 na 

stavbu „Rekonstrukce CB vozovky D2 km 28,4 -42,7 vpravo“ Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

IČO: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, v zastoupení HBH Projekt, spol. s r. o., se 

sídlem 602 00 Brno, Kabátníkova 5, pro účely stavební povolení a provedení stavby za 

podmínky, že v případě využití místních komunikací budou tyto v průběhu stavby udržovány 

v čistotě. V případě poškození dotčených komunikací v průběhu stavby, budou tyto opraveny 

investorem na vlastní náklady. 

 

Usnesení RM č. 14/12/15: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem 401 17, IČ: 

27295567, na stavbu plynárenského zařízení „Reko VTL DN 500 Brodské - V. Němčice III 

56475“ na pozemku parcela číslo KN 498/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu 

dle přiložené situace za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč + DPH za podmínky 

nezasažení komunikace a provedení protlakem. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 15/12/15: RM schválila udělení souhlasu k novostavbě RD dle PD 

vyhotovené společností MOMO Interiér, MgA. Šimon Rujbr, Jasanová 648/4, Brno 637 00, 

IČO: 67576575 a to na pozemku parc. č. 4544/129 v k.ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen 

k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení a to jako vlastníka sousedního pozemku 

manželům …, bytem Podivín a … Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 16/12/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek a sjezdu k 

novostavbě RD dle PD vyhotovené společností MOMO Interiér, MgA. Šimon Rujbr, 

Jasanová 648/4, Brno 637 00, IČO: 67576575 a to na pozemku parc. č. 4544/129 v k.ú. 

Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 5.000 Kč a úhradou ve výši 5.000 Kč za navrtávku 

vodovodu manželům …, bytem Podivín a Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 17/12/15: RM neschvaluje RM vyhlásit záměr pronájmu části pozemku 

par.č. KN 1677/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 2,5 x 5 m, zapsaného na LV č.10001 

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

katastrální pracoviště Hustopeče za účelem zřízení parkovacího místa. 
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Usnesení RM č. 18/12/15: RM neschvaluje Žádost p. …, Hustopeče o parkovací stání na ul. 

Komenského v rozsahu dle žádosti v příloze. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 19/12/15: RM ukládá zajistit údržbu komunikace za 2. rybníkem 

v Hustopečích. Již projednáno s vedoucím městských služeb .... 

 
Usnesení RM č. 20/12/15: RM schválila RM souhlas s PD na odstranění provozní budovy v 

ul. Na Hradbách 78, Hustopeče vyhotovenou ing. arch. Tomášem Zlámalem, Vídeňská 13, 

Brno 639 00, IČ: 18777538 za podmínky dodržení nivelity stávajícího chodníku a dodržení 

příčného sklonu chodníku do normových 2 %. 

 

Usnesení RM č. 21/12/15: RM schválila Udělení souhlasu k PD ke spojenému územnímu a 

stavebnímu řízení pro stavbu vinařství v ul. Na Hradbách 78 na pozemku p.č.373 v k.ú. 

Hustopeče u Brna vyhotovenou ing. arch Tomášem Zlámalem, Vídeňská 13, Brno 639 00, IČ: 

18777538 pro žadatele …, Kurdějov a … Hustopeče za podmínky, že vstupy a vjezdy do 

objektu budou výškově osazeny tak, aby příčný sklon plochy mezi objektem a vozovkou po 

výstavbě vyhovoval požadavkům na normový sklon chodníku. 

 

Usnesení RM č. 22/12/15: RM schválila Smlouvu s … Kurdějov a … Hustopeče 693 01 o 

souhlasu s novostavbou vinařství za podmínky, že při napojení dešťové vody do kanalizace 

nedojde k zásahu do vozovky na pozemku města p.č. 422/1. Součástí smlouvy je stanovení 

kauce pro uvedení komunikace pro pěší do vyhovujícího stavu ve výši 10.000,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 23/12/15: RM nedoporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje 

pozemků p.č. 2600/1, 2600/25, 2600/28, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných na LV 

č.10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. 

(Pozemek je do 30.9.2016 v nájmu pro společnost ZEMOS a.s.) 

 

Usnesení RM č. 24/12/15: RM schválila Udělení souhlasu se změnou stavby před 

dokončením u budovaného objektu ,,Rodinného domu s ordinací" na ul. Palackého v 

Hustopečích na pozemcích p.č.155 a 156, k.ú. Hustopeče u Brna dle předložené dokumentace 

od projektanta „A4U“, Nejedlého 384/12, Brno 638 00 v rozsahu dle předložené žádosti. 

Současně Rada města upozorňuje, že předložená dokumentace neřeší možnost příjezdu do 

dvora stavebníka! 

 

Usnesení RM č. 25/12/15: RM schválila Souhlas s projektovou dokumentací na stavbu 

vodovodní přípojky stavebníků COMPREX s.r.o., Vodova 1257/9, 612 00 Brno a 

BUILDSTEEL s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče na pozemku p.č.106/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. za podmínky uvedení vodoměrné šachty do zelené plochy a napojení 

kanalizace do stávající přípojky bez narušení stávajícího parkoviště. 

 

Usnesení RM č. 26/12/15: RM konstatuje zamítavé stanovisko ZM (usn. ZM č. 33/XXII/14) 

na prodej pozemků p.č. 3915/1 vedeného jako zahrada a 3918 vedeného jako zastavěná 

plocha a nádvoří v.k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení RM č. 27/12/15: RM schválila udělení souhlasu s PD na novostavbu RD na 

pozemcích 834 a 833 v k.ú. Hustopeče u Brna a s umístěním vodovodní, kanalizační, 

elektrické, plynové přípojky, přípojky dešťové vody a sjezdu přes pozemek města p.č. 870/4 v 

k.ú. Hustopeče u Brna. 
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Usnesení RM č. 28/12/15: RM schválila smlouvu s p. …, Hustopeče 691 03, o souhlasu se 

stavbou RD na pozemcích 834 a 833 v k.ú. Hustopeče u Brna a s umístěním vodovodní, 

kanalizační, elektrické, plynové přípojky, přípojky dešťové vody a sjezdu přes pozemek 

města p.č. 870/4 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 3000 Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 29/12/15: RM schválila schvaluje podání výpovědi ze smlouvy o 

spolupráci k realizaci projektu „Hustopečské skákání“ uzavřené dne 06.01.2015 s PPFP s.r.o. 

se sídlem Skopalíkova 1680/32, 690 03 Břeclav, IČ 26218534 v souladu čl. VI této smlouvy 

 

Usnesení RM č. 30/12/15: RM bere na vědomí informace o lhůtách pro skončení smlouvy o 

provozování veřejného osvětlení, uzavřené s ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem 

Výstavní 1144/103, 706 02 Ostrava Vítkovice, IČ 27804721 

 
Usnesení RM č. 31/12/15: RM schválila smlouvu o dílo s Ing. Evou Trojkovou, ČSA 220, 

691 41 Břeclav, IČ 41012127 na zhotovení zjednodušené dokumentace stavby kanalizace 

(pasportu) v ul. Sv. Čecha v Hustopečích za cenu 36.900 Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 32/12/15: RM schválila smlouvu o dílo s Ing. Evou Trojkovou, ČSA 220, 

691 41 Břeclav, IČ 41012127, na zhotovení zjednodušené dokumentace stavby kanalizace 

(pasportu) v ul. Družstevní v Hustopečích za cenu 36.500 Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 33/12/15: RM schválila dohodu s o ukončení nájmu movitých věcí s 

Technickými službami Hustopeče s.r.o., Nádražní 37, Hustopeče 693 01, IČ:25550673. Text 

dohody je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 34/12/15: RM schválila smlouvu o výpůjčce věcí movitých s Technickými 

službami Hustopeče s.r.o. Nádražní 37, Hustopeče 693 01, IČ: 25550673. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 35/12/15: RM schválila dodatek č. 2 k rámcové kupní na věci movité mezi 

městem Hustopeče a Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 24, 693 01 

Hustopeče, IČ 29372143 ohledně rozšíření prodávaného sortimentu výrobků. Text dodatku je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 36/12/15: RM schválila smlouvu o dílo na opravu vozovek ve městě se 

společností Stavba a údržba silnic Břeclav, s. r. o., IČO 26264081, DIČ CZ26264081, se 

sídlem Břeclav, PSČ 690 02, Riegerova 37, dle předložené cenové nabídky za cenu 280.247 

Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení (úkol) č. 37/12/15: RM ukládá upřesnit místa na opravu vozovek ve městě, dle 

seznamu, který je přílohou smlouvy se Stavbou a údržbou silnic Břeclav, s.r.o., schválenou 

usnesením č. 36/12/15. 

 

Usnesení RM č. 38/12/15: RM bere na vědomí informaci o vysoutěžených cenách energií 

dodavatele Energie pod kontrolou o.p.s. na následující období. 

 
Usnesení RM č. 39/12/15: RM bere na vědomí informaci o nákupní ceně plynu společností 

ENERGO Hustopeče, s.r.o. na rok 2016. Z této částky budou vypočítávány ceny dodávané 

tepelné energie pro město. 
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Usnesení RM č. 40/12/15: RM doporučuje ZM ke schválení vydání obecně závazné 

vyhlášky města Hustopeče č.2/2015 o regulaci hlučných činností s upřesněním, které 

vyplynulo z diskuze rady. 

 

Usnesení RM č. 41/12/15: RM doporučuje ZM ke schválení vydání obecně závazné 

vyhlášky města Hustopeče č.3/2015 k omezení pyrotechniky na území města, s upřesněním, 

které vyplynulo z diskuze rady. 

 

Usnesení RM č. 42/12/15: RM schválila pachtovní smlouvu se ZEMOS a.s., Jízdárenská 

493, Velké Němčice 691 63, IČ: 63470381 na propachtování souboru pozemků o celkové 

výměře 281.029 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna dle přílohy za roční pachtovné 120.084,- Kč + 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Záměr pachtu byl zveřejněn od 12.3.2015 do 

30.3.2015. 

 

Usnesení RM č. 43/12/15: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 1 – Dodávka HW a SW 

(infrastruktura) uchazeče C Systém CZ s.r.o. se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, 

IČ: 27675645 

 

Usnesení RM č. 44/12/15: RM schválila umístění na 2. místě na „Elektronizaci Městského 

úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 1 – Dodávka HW a SW (infrastruktura) s firmou Autocont CZ 

a.s. se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795 

 

Usnesení RM č. 45/12/15: RM schválila smlouvu o dílo na „Elektronizaci Městského úřadu 

Hustopeče“ Dílčí plnění 1 – Dodávka HW a SW (infrastruktura) uchazeče C Systém CZ s.r.o. 

se sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 27675645. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 46/12/15: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 6 – Tvorba formulářů a vytěžování 

formulářových dat uchazeče Software602 a.s. se sídlem Hornokrčská 15, Praha 4, IČ: 

63078236 

 

Usnesení RM č. 47/12/15: RM schválila umístění na 2. místě na veřejnou zakázku 

„Elektronizace Městského úřadu Hustopeče“ Dílčí plnění 6 – Tvorba formulářů a vytěžování 

formulářových dat uchazeče Datron a.s. se sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, IČ: 

43227520 

 

Usnesení RM č. 48/12/15: RM schválila smlouvu o dílo na „Elektronizaci Městského úřadu 

Hustopeče“ Dílčí plnění 6 – Tvorba formulářů a vytěžování formulářových dat s firmou 

Software602 a.s. se sídlem Hornokrčská 15, Praha 4, IČ: 63078236. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 49/12/15: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

"Elektronizace Městského úřadu Hustopeče" v části 2,3,4 a 5 z důvodu podání jediné nabídky 

uchazeče dle § 84 odst.1 písm. e)  zákona na 3. 

 

Usnesení RM č. 50/12/15: RM bere na vědomí nesouhlasné stanovisko Michala Heřmana k 

úpravě smluvních podmínek pronájmu a budoucího prodeje pozemku p.č. 410 s 

příslušenstvím v k.ú. Hustopeče u Brna a doporučuje ZM schválit vrácení uhrazené kauce 

uchazeči. 



Usnesení z 12. schůze Rady města Hustopeče 31.03.2015 

6/8 

 

Usnesení RM č. 51/12/15: RM doporučuje ZM schválení vyhlášení nového záměru prodeje 

pozemku par.č. KN 410/1 včetně umístěné budovy č.p. 463 s upravenými podmínkami. 

 

Usnesení RM č. 52/12/15: RM schválila odvolání zmocnění ze dne 09.04.2014 společnosti 

Experting spol. s r.o. se sídlem Antala Staška 34, 140 00 Praha 4, IČ 49358481 k zastupování 

města Hustopeče a provádění a zabezpečování jeho jménem činnosti, související se smluvním 

pojištěním a to ke dni následujícímu po doručení tohoto odvolání zmocnění zmocněnci. 

 

Usnesení RM č. 53/12/15: RM schválila Dodatku č.4 k pojistné smlouvě na pojištění 

majetku a odpovědnosti města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 54/12/15: RM schválila vyřazení majetku z účetní evidence Městské 

nemocnice Hustopeče, příspěvkové organizace v účetní hodnotě192.588 Kč dle předloženého 

seznamu a doporučení správní rady nemocnice. Seznam vyřazovaného majetku (sw) je 

přílohou. Likvidace bude provedena jeho vymazáním ze systému. 

 

Usnesení RM č. 55/12/15: RM schválila vyjádření podpory a souhlasí s pořádáním akce XI. 

Agrotec Petronas Syntium Rally 2015 ve dnech 19. - 20.6.2015. Zároveň souhlasí se 

zapůjčením potřebných komunikací a vybavení ve vlastnictví města pro pořádání akce. 

Seznam vybavení je přílohou zápisu. 

 

Usnesení (úkol) č. 56/12/15: RM ukládá připravit smlouvu o reklamě na XI. Agrotec 

Petronas Syntium Rally 2015. 

 

Usnesení RM č. 57/12/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 

pečovatelské služby uzavřenou mezi …, nar. …, bytem Hustopeče jako příjemcem a Městem 

Hustopeče jako poskytovatelem o změně rozsahu poskytovaných služeb. Text Dodatku je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 58/12/15: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Kašnice. 

Roční odměna za VPS činí 1.535,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 59/12/15: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Kobylí. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 60/12/15: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Popice. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 61/12/15: RM schválila Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi městem Hustopeče a obcí Velké 

Hostěrádky. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 62/12/15: RM schválila přidělení bytu č. 409 v ubytovně Mostař do nájmu 

panu …, bytem Hustopeče a to od 15. 4. 2015. 

 

Usnesení RM č. 63/12/15: RM schválila prodloužení nájemní smlouvy pro manželé …, 

Smetanova 78/2 do 31. 6. 2015. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
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Usnesení (úkol) č. 64/12/15: RM ukládá inzerovat nabídku pronájmu bytu na ul. Smetanova 

78/2 od 01.07.2015 v Hustopečských listech, na webu města. 

 

Usnesení RM č. 65/12/15: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 2. 3. 2015. 

 

Usnesení RM č. 66/12/15: RM schválila nájemní smlouvu pro …, nar. …, trvale bytem …, 

Velké Pavlovice a … (nar. …), trvale bytem náměstí ..., Velké Pavlovice od 1. 4. 2015 do 31. 

3. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 67/12/15: RM schválila Tomáši Rychlému, IČ: 71768939, bytem ... 

Hustopeče splátkový kalendář na dlužnou částku 55.355,-Kč složenou z neuhrazeného 

pachtovného, vodného a stočného, dle smlouvy o pachtu ze dne 30. 6. 2014. Dlužná částka 

bude uhrazena v deseti pravidelných měsíčních splátkách po částce 5.536,-Kč. V případě, že 

bude nájemce opět v prodlení informovat o tomto RM a připravit návrh na odstoupení od 

smlouvy. 

 

Usnesení RM č. 68/12/15: RM schválila bezplatné zapůjčení prostor obřadní síně města 

Hustopeče za účelem slavnostního předání maturitních vysvědčení v úterý 2. 6. 2015 v 16:00 

a v 17:00 hodin žákům Gymnázia T.G.Masaryka Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 69/12/15: RM bere na vědomí zápis ze zasedání grantové a investiční 

komise ze dne 11.03.2015. 

 

Usnesení RM č. 70/12/15: RM schválila 4.RO výdajů města Hustopeče na rok 2015. Text 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 71/12/15: RM neschvaluje pokácení lípy na ulici Družstevní na pozemku 

p.č. 2051/2 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 72/12/15: RM ukládá Městským službám provést výchovný a 

estetický ořez keřového porostu lípy nacházející na pozemku p.č 2051/2 v k.ú. Hustopeče, ul. 

Družstevní vedle garáže. 

 

Usnesení RM č. 73/12/15: RM schválila přesun finančních prostředků z běžného provozu do 

fondu investic Základní školy Hustopeče, Komenského 163/2 ve výši 189.000,- Kč. Tento 

převod nemá dopad na rozpočet města. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 74/12/15: RM ukládá prověřit výši oprávněného příspěvku 

základních a mateřských škol poskytovaného městem. 

 

Usnesení RM č. 75/12/15: RM bere na vědomí zápis z vinařské komise ze dne 12.3.2015. 

 

Usnesení RM č. 76/12/15: RM schválila pravidla prázdninového provozu v mateřských 

školách v Hustopečích. MŠ Školní bude otevřena od 1. července do 24. července 2015. Po 

zbytek prázdnin bude uzavřena. MŠ Na Sídlišti bude otevřena od 27. července do 21. srpna 

2015. Po zbytek prázdnin bude také uzavřena. 

 

Usnesení RM č. 77/12/15: RM bere na vědomí informaci o pořádání akce Koncert kapel 

(Skrznaskrz, Helemese, Pan Doucha) v M-Klubu na ulici Herbenova dne 10.4.2015. 
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Usnesení RM (úkol) č. 78/12/15: RM ukládá odstranit zbytek plotu mezi ulicemi 

Komenského a Dvořákova (pokud je města), případně jednat o odstranění s vlastníkem. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 79/12/15: RM ukládá reklamovat nově zbudovanou vozovku na ul. 

Alejní, podél větrolamu. Propadá se a je zvlněná.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 80/12/15: RM ukládá oslovit zastupitele města pro přihlášení se do 

výběrové komise pro výběrové řízení na vedoucího MaK. 

 

Usnesení RM č. 81/12/15: RM bere na vědomí nabídku společnosti DYNATECH na 

zpracování auditu Městské nemocnice Hustopeče p.o., za 185.000 Kč + DPH. Nabídku 

postupuje k projednání a případnému schválení do správní rady nemocnice. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 82/12/15: RM ukládá odboru regionálního rozvoje zapracovat do 

změny územního plánu města Hustopeče změny pro následující lokality: 

- v prodlužení ulic Žižkova a Údolní směrem na Starovice část území 121/OK + 

sousedící NZ přesunout do BI nebo ZO, ZP 

- území na ul. Nádražní „prasečáky“ směrem ke Kozímu vrchu a pozemek p.č. 2600/1 a 

sousedící ze SM, SV, NZ do BI 

- pozemek p.č. 9521 nyní SM do BI 

Přesné lokalizace budou upřesněny místostarostou a vedoucím MPO. 

 

Usnesení RM č. 83/12/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

 

 


