
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 17. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 09.06.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

Usnesení č. 1/17/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení dohodu o převzetí závazků mezi 

Ministerstvem financí České republiky, Jihomoravským krajem a městem Hustopeče. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. Dohoda bude uzavřena s účinností ke dni právních účinků vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy na nemovitosti v 

areálu Městské nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi městem Hustopeče a Jihomoravským 

krajem  

 

Usnesení č. 3/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení darovací smlouvu na nemovité věci 

mezi městem Hustopeče a Jihomoravským krajem ohledně nemovitostí v areálu Městské 

nemocnice Hustopeče.  

Darovací smlouva bude uzavřena s účinností ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí na základě této smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 4/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení darovací smlouvu na movité věci mezi 

městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. Smlouva bude uzavřena s účinností ke dni 

právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě darovací 

smlouvy na nemovitosti v areálu Městské nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi městem 

Hustopeče a Jihomoravským krajem.  

 

Usnesení č. 5/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o některých podmínkách 

souvisejících s ukončením činnosti Městské nemocnice Hustopeče, příspěvkové organizace. 

Smlouva bude uzavřena s účinností ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy na nemovitosti v areálu Městské nemocnice 

Hustopeče, uzavřené mezi městem Hustopeče a Jihomoravským krajem.  

 

Usnesení č. 6/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 6 ke zřizovací listině 

organizační složky Správa a údržba budov města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 7/17/15: RM bere na vědomí zápis ze Stavební komise. 

 

Usnesení č. 8/17/15: RM schválila Podání žádosti o stanovení dopravního značení: značky 

zákazu vjezdu mimo dopravní obsluhu a majitele nemovitostí na pozemku parcela číslo KN 

923/2 a 923/5 vše v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV 2574 a 11403 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. Situace je v příloze tohoto 

zápisu.  

 

Usnesení č. 9/17/15: RM schválila Zařazení pozemků (veřejně přístupná účelová komunikace) 

parcela číslo KN 923/2 a 923/5 zapsaných na LV 2574 a 11403 dále pozemků 923/4,923/6, 

923/7 a částí pozemků 930/1, 943/1, 3812/15, 3812/18, 3812/19 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče do sítě místních komunikací. Situace je v 

příloze tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 10/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení Darovací smlouvy na darování 

pozemků od podílových spoluvlastníků parcela číslo KN 923/2 a 923/5 vedených jako ostatní 

plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaných na LV 2574 a 11403 u 
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Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče od podílových 

spoluvlastníků. Texty smluv jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 11/17/15: RM ukládá zajistit geometrický plán k pozemkům dle žádosti 

Karla a Marcely Raboňových, Miroslavské Knínice 140, Miroslav 671 72 ze dne 27.3.2015 o 

odkoupení částí 3 pozemků za jejich nemovitostmi na ul. Herbenova na náklady žadatelů. 

 

Usnesení č. 12/17/15: RM bere na vědomí stanovisko Stavební komise ohledně směny 

pozemků se společností ZEMOS. 

 

Usnesení č. 13/17/15: RM schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

se společností O2 Czech Republic, a. s., IČ 60193336, se sídlem Praha 4-Michle, Za 

Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, na stavbu „VPI Hustopeče, Kollárova polyf_dům“ na 

pozemcích města Hustopeče parc. č. 475/2, 475/4, 475/5, 494/1, 598/1, 599/1 v k. ú. Hustopeče 

u Brna, okres Břeclav, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč bez DPH v rozsahu vymezeném v příloze této 

smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/17/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci „Novostavba RD 

Hustopeče – Na Vyhlídce, k.ú. Hustopeče u Brna, parc. č. 4544/134“ projektanta Ing. Marka 

Ondrašíka, Komenského 804, Rajhrad, pro investory …, Žerotínova bašta …, Nové Zámky, 

Slovensko, a …, Zelnice …, Velké Pavlovice, pro účely územního a stavebního řízení.  

 

Usnesení č. 15/17/15: RM schválila Smlouvu s manž. …, bytem Zelnice …, Velké Pavlovice, 

o souhlasu se stavbou vodovodní, kanalizační, plynovodní, elektrické přípojky a sjezdu na 

pozemku města parc. č. KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna k novostavbě RD a jeho napojení 

na místní komunikaci za podmínky, že při napojení bude dodržena stávající rovina komunikace 

a nedojde k narušení vozovky. Součástí smlouvy je stanovení kauce pro uvedení dotčených 

ploch do vyhovujícího stavu ve výši 5.000 Kč a složení příspěvku ve výši 5.000 Kč pro 

provedení navrtávky společností Vak. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 16/17/15: RM neschvaluje Souhlas k PD č. 01/2015 projektanta Ing. Václava 

Cichry, Nádražní 9, Hustopeče, na stavbu „BYTOVÝ DŮM - NÁSTAVBA + PŘÍSTAVBA + 

PŮDNÍ VESTAVBA + STAVEBNÍ ÚPRAVY“, stávající objekt k bydlení - ul. Nádražní čp./ 

če.185/24 na parcele č. 1558/1, pro investora Byty Hustopeče, s. r. o., IČ 02907704, Havlíčkova 

540/28, 693 01 Hustopeče, do doby vyřešení parkování stavebníkem.  

 

Usnesení č. 17/17/15: RM schválila Souhlas k PD č. 25/2014 projektanta Ing. Václava Cichry, 

Nádražní 9, Hustopeče, na stavbu „PENZION U Koblížka – stavební úpravy – Hustopeče – ul. 

Nerudova čp. 290/2“, pro investora …, Havlíčkova …, 693 01 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 18/17/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci č. 61/2014 „Přístavba 

skladu“ parc. č. 4723/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, projektanta Ing. Václava Cichry, Nádražní 9, 

Hustopeče, pro investora Signum, spol. s r. o., Nádražní 41, Hustopeče, pro účely územního a 

stavebního řízení.  

 

Usnesení č. 19/17/15: RM schválila Projektovou dokumentaci „Novostavba venkovního 

schodiště na parc. č. 1243 a stavební úpravy fasády stávajícího objektu na parc. č. 1239/1 v k. 

ú. Hustopeče“ projektanta SPK Ing. Libora Schwarze, Dlouhá 2, Hustopeče, pro investora …, 

Okružní …, Hustopeče, pro účely stavebního řízení.  
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Usnesení č. 20/17/15: RM schválila Smlouvu s p. …, Okružní …, Hustopeče, o souhlasu se 

stavbou venkovního schodiště na pozemku města parc. č. KN 1243 v k. ú. Hustopeče u Brna k 

budově parc. č. 1239/2, za podmínky, že nedojde k narušení komunikace. Součástí smlouvy je 

stanovení kauce pro uvedení dotčených ploch do vyhovujícího stavu ve výši 5.000 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 21/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku 2003/2 o výměře 1 m2 zapsaného v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. v rozsahu 

vznikajícího pozemku p.č.2003/19 na základě g.p. 3408-23/2015.  

 

Usnesení č. 22/17/15: RM schválila vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č. 505/3 vedeného 

jako ostatní plocha, v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č.10001 u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče pro obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 23/17/15: RM nedoporučuje ZM schválení Vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p.č.505/3 vedeného jako ostatní plocha , v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č.10001 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče pro obec 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 24/17/15: RM bere na vědomí že žádost o odkup pozemků 3913/4 vedeného jako 

ostatní plocha a p.č.3933 vedeného jako zahrada, zapsaných na LV č.10001 pro obec 

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

pracoviště Hustopeče byly na základě usnesení zastupitelstva města Hustopeče č. 33/XXII/14 

zamítnuty.  

 

Usnesení č. 25/17/15: RM schválila Souhlas k novostavbě RD dle PD vyhotovené 

projektantem Ing. arch. Lukášem Janoutem, Osek 294, PSČ 338 21, a to na pozemku parc. č. 

4544/136 v k.ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu řízení a ohlášení stavby a to 

jako vlastníka sousedního pozemku, manželům …, bytem Vodní …, 664 62 Hrušovany u Brna.  

 

Usnesení č. 26/17/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek a sjezdu k 

novostavbě RD dle PD vyhotovené projektantem Ing. arch. Lukášem Janoutem, Osek 294, PSČ 

338 21 a to na pozemku parc. č. 4544/136 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 Vodní …, 664 62 

Hrušovany u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 27/17/15: RM schválila Souhlas k novostavbě RD dle PD č. 20/2015 vyhotovené 

projektantkou Janou Šlancarovou, Revoluční 2, Břeclav, PSČ 690 06, a to na pozemku parc. č. 

4544/132 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k územnímu řízení a ohlášení stavby a to 

jako vlastníka sousedního pozemku, paní …, bytem Kaštanová …, 250 01 Brandýs nad Labem.  

 

Usnesení č. 28/17/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek a sjezdu k 

novostavbě RD dle PD vyhotovené projektantkou Janou Šlancarovou, Revoluční 2, Břeclav, 

PSČ 690 06 a to na pozemku parc. č. 4544/136 v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve výši 5.000 

Kč a úhradou ve výši 5.000 Kč za navrtávku vodovodu paní …, bytem Kaštanová …, 250 01 

Brandýs nad Labem, s podmínkou zachování roviny stávající komunikace v místě napojení 

sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 29/17/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci č.3324_2 na stavbu 

„Reko MS Hustopeče – Mrštíkova, č. stavby 71 424“ projektanta GAsAG, s. r. o., Běloruská 6, 
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625 00 Brno, pro územní řízení a stavební povolení pro investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 

940, 401 17 Ústí nad Labem.  

 

Usnesení č. 30/17/15: RM schválila Souhlas k novostavbě RD dle PD č. ZPD 15-10 

vyhotovené projektantem Ateliér D.N.K., Hrotovická Průmyslová Zóna 169, Střítež-Třebíč, 

PSČ 674 01, a to na pozemku parc. č. 4544/131 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen k 

územnímu řízení a ohlášení stavby a to jako vlastníka sousedního pozemku, …, bytem Sv. 

Čecha …, 693 01 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 31/17/15: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek inženýrských sítí 

a sjezdu k novostavbě RD dle PD vyhotovené projektantem Ateliér D.N.K., Hrotovická 

Průmyslová Zóna 169, Střítež-Třebíč, PSČ 674 01 a to na pozemku parc. č. 4544/131 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 Sv. Čecha …, 693 01 Hustopeče, s podmínkou zachování roviny stávající 

komunikace v místě napojení sjezdu a neporušení nově zbudovaných komunikací. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 32/17/15: RM schválila Souhlas se stavbou parkovacího stání dle předložené PD 

na pozemcích investora parc. č. KN 182 a 184 v k. ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 33/17/15: RM schválila Smlouvu s p. …, Přísnotice …, 664 63 Přísnotice, o 

souhlasu se stavbou sjezdu na pozemku města parc. č. KN 188 v k. ú. Hustopeče u Brna a jeho 

napojení na místní komunikaci. Součástí smlouvy je stanovení kauce pro uvedení zelených 

ploch do vyhovujícího stavu ve výši 2.000,- Kč.  

 

Usnesení č. 34/17/15: RM schválila souhlas města, jako vlastníka sousedního pozemku, se 

změnou stavby před dokončením „Rodinný dům“ v ul. Na Hradbách, na pozemku parc. č. KN 

429 v k. ú. Hustopeče u Brna, k územnímu a stavebnímu řízení investorovi p. …, bytem 

Smetanova …, Hustopeče  

 

Usnesení č. 35/17/15: RM schválila souhlas s umístěním stavby „Tenisové kabiny s 

hygienickým zázemím“ včetně umístění areálového rozvodu vody a přípojky kanalizace na 

části pozemku města parc. č. KN 885/1 v k. ú. Hustopeče u Brna pro TJ AGROTEC Hustopeče, 

IČ 13690655, Šafaříkova 1016/22, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 36/17/15: RM schválila souhlas s napojením optického kabelu společnosti Itself 

s.r.o. z ulice Mrštíkova dle předložené projektové dokumentace varianty č.1. projektová 

dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 37/17/15: RM schválila Souhlas se stanovením přední stavební čáry pro stavbu 

RD na ul. Gen. Peřiny parc. č. 4542/230 v k.ú. Hustopeče u Brna dle PD v příloze zápisu.  

 

Usnesení č. 38/17/15: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci na stavbu RD Linear 

315 na pozemku parc.č. KN 4544/116 v k.ú. Hustopeče u Brna vypracované projekční kanceláří 

PD Atelier, IČ: 02434873, se sídlem Brno Komín, Čichnova 385/16, PSČ 624 00, podané v 

zastoupení investora Student - living Development, s. r. o., IĆ 03696804, se sídlem Brno-město, 

PSČ 602 00, Dominikánské nám. 187/5. Souhlas je vydán ke stavbě rodinného domu a ke stavbě 

sjezdu vč. uložení chrániček a vybudování přípojky vodovodu, přípojky O2 a na pozemku 

města parc.č. KN 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna. Souhlas je udělen ke zjednodušenému 

stavebnímu řízení a ohlášení stavby.  
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Usnesení č. 39/17/15: RM schválila smlouvu se Student - living Development, s. r. o., IĆ 

03696804, se sídlem Brno-město, PSČ 602 00, Dominikánské nám. 187/5, o souhlasu se 

stavbou na pozemku města parc. č. 4544/5 v k. ú. Hustopeče u Brna, na němž chce investor 

vybudovat stavbu sjezdu vč. uložení chrániček, přípojku vodovodu a přípojky O2 s kaucí ve 

výši 5.000Kč a úhradou 5.000Kč za navrtávku vodovodu. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 40/17/15: RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje Žádost o dotaci včetně rozpočtu projektu mezi Městem Hustopeče a Jihomoravským 

krajem. Text Smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 41/17/15: RM schválila nájemní smlouvu se společností DELIKOMAT s.r.o., U 

Vlečky 843, Modřice 664 42, IČ:63475260 na pronájem částic prostoru vstupního vestibulu 

objektu polikliniky o výměře 1 m2, ul. Brněnská 1417/5, Hustopeče, umístěné na pozemku 

p.č.1074/2 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za měsíční 

nájemné 500 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 42/17/15: RM schválila kupní smlouvu s Josefem Maťou, Křepice 372, Křepice 

691 65, IČ: 49963228 na prodej souboru 5 sanitních vozů r.v. 2001 – 2010 za cenu 800.000,- 

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 43/17/15: RM schválila Objednávku na zaměření oddělení pozemků parcela číslo 

KN 1092/6 a 1065/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v areálu nemocnice Hustopeče.  

 

Usnesení č. 44/17/15: RM schválila RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování na ubytovně 

zdravotnického personálu (pokoj č.1), při Městské nemocnici Hustopeče, p.o., s MUDr. …, nar. 

…, bytem Hlavná …, 900 31 Stupava, Slovensko, za částku 1.000 Kč/měsíčně. Text smlouvy 

je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 45/17/15: RM schválila Revokaci usnesení RM č. 65/14/15, 66/14/15, 67/14/15, 

68/14/15, 69/14/15, 71/14/15 o schválení nájemních smluv na nebytové prostory na poliklinice. 

 

Usnesení č. 46/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor s MUDr. …, bytem 

Sosnova …, 621 00 Brno, IČ 49137492, na pronájem prostor o výměře 51, 6 m2 za cenu 26.556 

Kč/ročně + energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 47/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor s MUDr. Zdeněk 

Šmíd, s r.o., se sídlem Tyršova 1977/3c, Brno – Královo Pole, zastoupená MUDr. Zdeňkem 

Šmídem, jednatelem, IČ 29362997, na pronájem prostor o výměře 51, 6 m2 za cenu 28.232Kč 

+ energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 48/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor s MUDr. Pavlou 

Havlíkovou, bytem Lipůvka 25, PSČ 679 22, IČ 71209441, na pronájem prostor o výměře 31, 

41 m2 za cenu 31.000Kč/ročně + energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 49/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor s paní …, 

Hustopeče, Polní …, PSČ 693 01, IČ 68625791, na pronájem prostor o výměře 28, 5 m2 za 

cenu 16.168 Kč/ročně + energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 50/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor s NEO ambulance 

s r.o., IČ 29280486, se sídlem Brno - Královo Pole, Božetěchova 2737/79, PSČ 61200, 
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zastoupená MUDr. Igorem Muchou, PhD., jednatelem, na pronájem prostor o výměře 51, 8 m2 

za cenu 56.335 Kč/ročně + energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 51/17/15: RM schválila Smlouvu o nájmu nebytových prostor s MUDr. …, nar. 

…, bytem Hoblíkova … , Brno, IČ 70288283, na pronájem prostor o výměře 51, 6m2 za cenu 

48.312 Kč/ročně + energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 52/17/15: RM schválila objednání opravy rozvodů TUV v objektu budovy hotelu 

Formanka u firmy Jiří Kavalíř, Starovice 247, 693 01 Hustopeče, IČ: 48878456, za cenu 

15.286,00 Kč bez DPH, dle cenové nabídky č. N2015008 ze dne 28.05.2015.  

 

Usnesení č. 53/17/15: RM schválila zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu „Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015“. 

 

Usnesení č. 54/17/15: RM schválila znění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015, včetně přílohy – vzoru smlouvy o 

dílo  

 

Usnesení č. 55/17/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů k podání nabídky na veřejnou 

zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015:  

1) H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043  

2) SWIETELSKY stavební s.r.o. se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 

480 35 599  

3) STRABAG a. s. Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 60 83 87 44  

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

5) JS-Abacus, s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 26288591  

6) Buildsteel s.r.o., Mírová 1098/4, 693 01 Hustopeče, IČ 27694321 

 

Usnesení č. 56/17/15: RM schválila složení komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek 

na veřejnou zakázku malého rozsahu Bezbariérová trasa města Hustopeče 2015:  

Členové komise: …, …, …, …, … 

Náhradníci: …, …, …, …, … 

 

Usnesení č. 57/17/15: RM schválila podnájem MUDr. …, Břeclav v nebytových prostorách 

II. nadzemního podlaží objektu Polikliniky v Hustopečích, Hybešova 1417/5 pronajímaných 

společnosti MUDr. Zdeněk Šmíd, s.r.o.  

 

Usnesení č. 58/17/15: RM schválila RM schválila souhlas se Smlouvou o připojení k 

distribuční soustavě č. 121176617 s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. 

s., IČ 28185400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 59/17/15: RM schválila jednání o poskytnutí veřejných prostředků např. formou 

daru vlastníkovi domu U větrolamu 24,25 v podílu 50% nákladů, max. do výše 7.500,- Kč.  

 

Usnesení č. 60/17/15: RM schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor s GYNRJ spol. s 

r.o., se sídlem Pospíšilova 1213/4, Brno 613 00, zastoupená jednatelem MUDr. Rudolfem 

Jurišicou, IČ 277 50 639, na pronájem prostor o výměře 55, 6 m2 za cenu 55.056 Kč/ročně + 

energie. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  
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Usnesení č. 61/17/15: RM schválila oslovit s nabídkou na odkoupení paní … o odkoupení části 

pozemku parc. č. KN 1998/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, na kterém jsou umístěny sítě a světelný 

bod č. 7/11 veřejného osvětlení.  

 

Usnesení č. 62/17/15: RM schválila zadat realizaci NN přípojek na radary společnosti FIA – 

elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče na základě přiloženého 

návrh SOD v ceně 127.790,70,- Kč  

 

Usnesení č. 63/17/15: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25“ včetně vzoru smlouvy o dílo  

 

Usnesení č. 64/17/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů k podání nabídky na realizaci 

zakázky „Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25“: 1. Tomovy parky s.r.o., Karlovice, 

Radvánovice 123, 511 01 Turnov, IČ 474 70712, 2. FLORA SERVIS s.r.o., Faměrovo náměstí 

29, 618 00 Brno, IČ 283 41 627, 3. 8D z.s., Rybkova 23, Kraví hora areál VTU obj. 30, 602 00 

Brno, IČ 270 47 156, 4. HaSt, spol. s r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 423 24 149  

 

Usnesení č. 65/17/15: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Úprava zahrady u budovy MŠ Školní 25“: Členové komise: …, 

…, …, Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení č. 66/17/15: RM schválila složení realizačního týmu u projektu Úprava sběrných 

míst: projektový manažer: Ing. Eva Bohutínská, projektový koordinátor: …, finanční manažer: 

…, odborný garant: …, administrátor projektu: …, manažer publicity: …, manažer kvality: …, 

právník projektu: …, odborný pracovník, udržitelnost: …  

 

Usnesení č. 67/17/15: RM schválila složení projektového týmu na Obnovu větrolamu: 

projektový manažer: Ing. Eva Bohutínská, projektový koordinátor: …, finanční manažer: …, 

odborný garant: …, administrátor projektu: …, manažer publicity: …, manažer kvality: …, 

právník projektu: …, odborný pracovník, udržitelnost: …  

 

Usnesení č. 68/17/15: RM schválila složení projektového týmu pro Varovný systém: 

projektový manažer: Ing. Eva Bohutínská, projektový koordinátor: …, finanční manažer: …, 

odborný garant: …, administrátor projektu: …, manažer publicity: …, manažer kvality: …, 

právník projektu: …, technicko-provozní pracovník, udržitelnost: … 

 

Usnesení č. 69/17/15: RM schválila složení projektového týmu pro Rozšíření sběrného dvoru 

Hustopeče: projektový manažer: …, projektový koordinátor: …, finanční manažer: …, odborný 

garant: …, administrátor projektu: …, manažer publicity: …, manažer kvality: …, právník 

projektu: …, Odborný pracovník, udržitelnost: …  

 

Usnesení č. 70/17/15: RM schválila složení projektového týmu pro Revitalizace prvků sídelní 

zeleně Hustopeče: projektový manažer: …, projektový koordinátor: …, finanční manažer: …, 

odborný garant: …, administrátor projektu: …, manažer publicity: …, manažer kvality: …, 

právník projektu: …, odborný pracovník, udržitelnost: …  

 

Usnesení č. 71/17/15: RM schválila souhlas města, jako vlastníka sousedního pozemku, se 

změnou stavby „Novostavba rodinného domu“ v ul. Mandloňová, na pozemku parc. č. KN 

4544/107 v k. ú. Hustopeče u Brna, před jejím dokončením investorovi pí …, bytem Sv. Čecha 

…, Hustopeče.  
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Usnesení č. 72/17/15: RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

se společností RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, na 

akci „REKO MS Hustopeče - Alšova“ na pozemcích města Hustopeče parc. č. 1834, 1860/1, 

1761/3 v k. ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, za jednorázovou úplatu ve výši 61160 Kč bez DPH v rozsahu 

vymezeném v příloze této smlouvy. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 73/17/15: RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

se společností RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940, Ústí nad Labem, na 

akci „REKO MS Hustopeče – Družstevní + 1“ na pozemcích města Hustopeče parc. č. 1860/2, 

1938, 2002, 2008, 2051/1, 2051/2, 2052/1, 2085/5 v k. ú. Hustopeče u Brna, okres Břeclav, 

zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, za jednorázovou úplatu 

ve výši 53195 Kč bez DPH v rozsahu vymezeném v příloze této smlouvy. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 74/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 3 ke zřizovací listině 

organizační složky marketing a kultura města Hustopeče  

 

Usnesení č. 75/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 24 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Centrum volného času Hustopeče  

 

Usnesení č. 76/17/15: RM schválila Licenční smlouvu na užití díla sdělováním veřejnosti na 

film „A Augustýnem po rozhlednách“ pro festival - Kraj beze stínu - pro obec Krumvíř. Užití 

licence je bezplatné. Text smlouvy je přílohou. 

 

Usnesení č. 77/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o zřízení práva 

odpovídajícího věcnému břemeni na pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno parcela číslo KN 2764/3 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu 

dle geometrického plánu č. 3328-71/2014 ze dne 20. 5. 2014 za jednorázovou úplatu ve výši 

6.288,- včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 78/17/15: RM schválila příspěvek 2.000 Kč na pobyt v Zambii a budování center 

pro pana Fridricha z Apoštolské církve. 

 

Usnesení (úkol) č. 79/17/15: RM ukládá dojednat možnou větší slevu na odběr pohonných 

hmot u Agrotecu a předložit radě města ke schválení. 

 

Usnesení č. 80/17/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 81/17/15: RM ukládá Městským službám Hustopeče zajištění výroby a 

instalaci celkem 10 ti kusů tabulek s označením ulic (3x Javorová, 1x Alšova, Komenského, 

Kollárova, Kurdějovská, Palackého, Stodolní, Starovická). Tabulky budou vyrobeny dle norem 

a dle platných předpisů pro instalaci tabulek s označením ulic v Hustopečích. Financování bude 

provedeno rozpočtem města - položka komunikace.  

 

Usnesení č. 82/17/15: 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 žadatele místní organizace Mysliveckého sdružení Hustopeče , pro den 18. 7. 2015 a to 
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prodloužením na dobu od 22: 00 hod. toho dne do 06:00 hod. dne následujícího, tj. 19.7.2015. 

2015, pro tradiční Mysliveckou zábavu v areálu myslivny ul. Kpt. Jaroše 50, Hustopeče. 

 

Usnesení č. 83/17/15: 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 …, Sv. Čecha …, Hustopeče, pro den 20.6.2015 a to prodloužením na dobu od 19: 

00 hod. toho dne do 06:00 hod. dne následujícího, tj. 21. 6. 2015, pro soukromou rodinnou akci, 

s produkcí country kapely a reprodukované hudby v uzavřeném nádvoří RD Sv. Čecha 46, 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 84/17/15: RM bere na vědomí 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 …, Dobrovského …, Hustopeče ve spolupráci s CVČ Hustopeče, pro 

den 13.6.2015 a to prodloužením na dobu od 19:00 hod. toho dne do 00:00 hod., pro koncert 

kapel URGH, Schizmic, Hádej kdo?, NesouHlaS v M-klubu, Herbenova 4, Hustopeče.  

  

Usnesení č. 85/17/15: 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 žadatele MATOCHA spol. s.r.o., pro den 12. 6. 2015 a to prodloužením na dobu od 22: 00 

hod. toho dne do 03:00 hod. dne následujícího, tj. 13.6.2015, pro Hradní Pivovar, Hustopeče. 

 

Usnesení č. 86/17/15: RM neschvaluje pokácení okrasné višně rostoucí před rodinným 

domem č. 2 na ul. Janáčkova na pozemku p. č. KN 106/1, který je ve vlastnictví města 

Hustopeče. Důvodem je, že kácet se může jenom v období vegetačního klidu a mezi stromem 

a domem je chodník, strom se dotčeného domu dotýká, ale nebrání demolici domu.  

 

Usnesení č. 87/17/15: RM schválila umístění sběrných kontejnerů na textil od společnosti 

AIDED_EU na těchto stanovištích:  

1. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad – ulice Údolní  

2. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad – ulice U větrolamu  

3. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad – ulice Tábory  

4. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad u sport. haly – ulice Tyršova  

5. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad na parkovišti – ulice Školní  

6. Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad u hřiště – ulice Komenského  

7. Stanoviště u sídliště – ulice Svatopluka Čecha  

 

Usnesení č. 88/17/15: RM schválila realizaci akce oprava a rozšíření cca 12-ti metrů chodníku 

na ulici Brněnské v prostoru před RD č. 4 a 6, dle předloženého schématu. Opravu chodníku 

provedou Městské služby Hustopeče za částku do 12.000,-Kč včetně DPH. Městský mobiliář 

(květináč) bude dodán ze skladových zásob Městských služeb Hustopeče.  

 

Usnesení č. 89/17/15: RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro seniory 

handicapované občany ze dne 18.5.2015. a doporučuje požádat si o schválení vlastního 

rozpočtu na sociální aktivity. 
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Usnesení (úkol) č. 90/17/15: RM ukládá vzhledem k nejednotnosti popisu nabídkových cen 

od jednotlivých dodavatelů opravy parket v sále společenského domu, upřesnit jednotlivé 

nabídkové ceny s DPH a popisem nabídky.  

 

Usnesení č. 91/17/15: RM schválila RM schvaluje přidělení bytu č.5. Smetanova 78/2, 

Hustopeče p. …, nar. …, bytem Sušilova …, Hrušovany u Brna od 15.6.2015. Současně 

schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.06.2016.  

 

Usnesení č. 92/17/15: RM neschvaluje žádost …, nar. … o uzavření nájemní smlouvy na dobu 

neurčitou bytu č. 1. Smetanova 78/2, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 93/17/15: RM schválila zařazení rozšíření sociální služby Domovinka Němčičky 

o. p. s. – odlehčovací služba - do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2016.  

 

Usnesení č. 94/17/15: RM doporučuje ZM ke schválení Akční plán obce s rozšířenou 

působností Hustopeče pro oblast rozvoje sociálních služeb na rok 2016 v rámci komunitního 

plánování sociálních služeb.  

 

Usnesení č. 95/17/15: RM schválila darovací smlouvu s HUSTOPEČSKOU VÁŽKOU 

JARNÍ, spolkem, Brněnská 716/41, Hustopeče, IČ: 22716513 na darování 2.000 Kč na 

zpříjemnění pobytu dlouhodobě nemocných na ošetřovatelských lůžkách v hustopečské 

nemocnici.  

 

Usnesení č. 96/17/15: RM schválila smlouvu se společností AGROTEC a.s., Brněnská 74, 

Hustopeče 693 01, IČ: 00544957 o zajištění odběru elektrické energie pro zařízení na měření 

rychlosti na ul. Brněnská. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 97/17/15: RM schválila zrušení výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu pro 

zhotovení Změny č. 1 Územního plánu Hustopeče ze dne 12.05.2015 a schvaluje výzvu a 

upravenou zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu pro zhotovení Změny č. 1 

územního plánu Hustopeče.  

 

Usnesení č. 98/17/15: RM schválila zrušení seznamu vyzvaných dodavatelů k podání nabídky, 

schválený usnesením RM č. 46/15/15 a schvaluje nový seznam vyzvaných dodavatelů k podání 

nabídky: 1. Ateliér ERA, Ing. arch. Jiří Fixel a Ing. arch. Zbyněk Pech, Hudcova 78, 612 00 

Brno, 2. Urbanistické středisko Brno, spol. s r. o., Příkop 834/8, Zábrdovice, 615 00 Brno; 3. 

Arch. design. s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno.  

 

Usnesení č. 99/17/15: RM schválila čerpání kontokorentního úvěru od ČS a.s. pro PO Městská 

nemocnice dle přílohy.  

 

Usnesení č. 100/17/15: RM schválila vyřazení Svatomartinských vín 2013 ze skladu Stálé 

vinařské expozice. 

 

Usnesení č. 101/17/15: RM schválila zadávací podmínky veřejné zakázky "ZŠ Hustopeče – 

rekonstrukce sociálního zařízení na budově školní družiny". Zadávací podmínky jsou přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 102/17/15: RM schválila vyřazení majetku z  

ORJ 253 v zůstatkové hodnotě 8.186,- Kč,  

ORJ 255 v zůstatkové hodnotě 57.146,- Kč,  



11/11 

ORJ 259 v zůstatkové hodnotě 13.298,- Kč,  

ORJ 275 v zůstatkové hodnotě 2.934,- Kč  

ORJ 504 v zůstatkové hodnotě 87.907,50,- Kč.  

Seznam vyřazených věcí je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 103/17/15: RM schválila v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění,  

1. Jmenuje pana … na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Centrum volného času 

Hustopeče, s účinností od 01.07.2015, se zkušební dobou 6 měsíců a dobou určitou – zástup za 

dlouhodobě uvolněného funkcionáře pana Bořivoje Švástu, nejdéle však do 10.11.2018.  

2. Určuje plat a jeho složky panu … řediteli příspěvkové organizace Centrum volného času 

Hustopeče v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 

Sb., v platném znění, a nařízením vlády 222/2010 sb., v platném znění, platovým výměrem, 

který tvoří přílohu zápisu.  

3. Schvaluje podání žádosti o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení pro 

školské zařízení, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Centrum volného času 

Hustopeče, která se týká zápisu nového ředitele příspěvkové organizace pana ...  

4. Pověřuje ředitele příspěvkové organizace Centrum volného času Hustopeče pana … k podání 

výše uvedené žádosti na MŠMT.  

 

Usnesení č. 104/17/15: RM schválila zřízení a pronájem reklamní (výstavní) plochy na pravém 

boku garáže u tenisových kurtů v areálu SPOZAM.  

 

Usnesení (úkol) č. 105/17/15: RM ukládá prověřit hloubení sklepa pana Rady v ul. Na 

Hradbách. 

 

Usnesení (úkol) č. 106/17/15: RM ukládá provést nátěr zábradlí kolen Štinkovky na 

křižovatce ulic Brněnská a Tyršova. 

 

Usnesení (úkol) č. 107/17/15: RM ukládá prověřit možnosti parkování v ul. Tyršova směrem 

ke Štinkovce. 

 

Usnesení (úkol) č. 108/17/15: RM ukládá prověřit parkování aut na městské zeleni v ul. 

Tábory. 

 

Usnesení (úkol) č. 109/17/15: RM ukládá vysbírat kameny na parkovišti u polikliniky. 

 

Usnesení č. 110/17/15: RM schvaluje jako výlučný vlastník objektu Brněnská 716/41, 

Hustopeče 693 01, nacházející se na parcele č. 1094 vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, 

vše zapsané na listu vlastnictví č. 10001, v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, souhlasí 

s umístění sídla společnosti „Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace“ v této výše 

uvedené nemovitosti. 

 

 


