
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 20. schůze Rady města Hustopeče  

konané dne 04.08.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/20/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení (úkol) č. 2/20/15: RM ukládá zaslat nájemkyni bytu na ul. Smetanová – paní … 

písemnou výzvu, aby dluh na nájmu ihned zaplatila hotově na pokladně MěÚ, nebo bude RM 

trvat na okamžitém vrácení bytu a dlužná částka bude připojena do insolvenčního řízení. Pokud 

bude dlužná částka za nájemné a služby uhrazena, bude RM ochotna se možností zpětvzetí 

výpovědi zabývat.  

 

Usnesení č. 3/20/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 4/20/15: RM ukládá svolat nejpozději na září 2015 jednání vlastníků bytů 

v domech Svat. Čecha 1, 3 a 5, 7, 9 k plánu a možnostem vybudování parkovacích míst na ul. 

Svat Čecha a Pitnerova. 

 

Usnesení (úkol) č. 5/20/15: RM schválila výměnu osvětlení pouze na sportovní hale. RM 

ukládá připravit veřejnou zakázku na výměnu osvětlení na sportovní hale. 

 

Usnesení č. 6/20/15: RM schválila záměr pronájmu pozemků a jejich částí za ulicí Na 

Hradbách a ul. Herbenova (dle přílohy), které se nacházejí na LV č.10001 v obci Hustopeče, 

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

pracovišti Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 7/20/15: RM pověřuje jednáním PaedDr. Potměšilovou se společností 

BORS Břeclav a.s. ohledně vypořádání pozemků v zaplocené části v areálu společnosti BORS 

Břeclav a.s. v Hustopečích.  

 

Usnesení (úkol) č. 8/20/15: RM pověřuje jednáním pana Švástu s panem …, … 69301 

Hustopeče ohledně nabytí pozemku dle GP č. 2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. 

č. 3355/3 městem Hustopeče pod komunikací v Hustopečích.  

 

Usnesení (úkol) č. 9/20/15: RM pověřuje jednáním PaedDr. Potměšilovou s panem …, 69301 

Starovičky ohledně nabytí pozemku parc. č. 3307 a dle GP č. 2855-52/2010 nově vytvořená a 

vyčleněná parc. č. 376/16 městem Hustopeče pod komunikací v Hustopečích.  

 

Usnesení č. 10/20/15: RM schválila Revokaci usnesení RM č. 7/18/15, kterým RM 

neschvaluje 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. Doporučuje přeprojektování tak 

aby plocha před domem v levé části (před vjezdem do garáže) měla hloubku min. 6 m, aby na 

ní bylo možno zaparkovat automobil na pozemku stavebníka.  

 

Usnesení č. 11/20/15: 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 přepracované PD v příloze 

zápisu. Bylo přeprojektováno tak, aby plocha před domem v levé části (před vjezdem do garáže) 

měla hloubku min. 4 m, aby na ní bylo možno zaparkovat automobil mezi stavbou a chodníkem. 
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Usnesení č. 12/20/15: RM schválila žádost … Hustopeče o posun uliční čáry pro plánovaný 

rodinný dům na ul. Generála Peřiny tak, aby na ní bylo možno zaparkovat automobil mezi 

stavbou a chodníkem. Viz projektová dokumentace v příloze zápisu – varianta 3. 

 

Usnesení č. 13/20/15: RM neschvaluje souhlas k PD projektanta AQUA CENTRUM Břeclav, 

s. r. o., Kapusty 27, 696 06 Břeclav k akci SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE 

parc. č. 5385/28; 5385/43 pro investora AQUAMID, s. r. o., Krátká 1221/2, Hustopeče. 

V předloženém projektu není dořešeno parkování, šířka silnice, chodníky, osvětlení a další 

inženýrské sítě.  

 

Usnesení (úkol) č. 14/20/15: RM ukládá vyzvat investora AQUAMID, s. r. o., Krátká 1221/2, 

Hustopeče k předložení návrhů smluv o smlouvách budoucích na předání sítí městu k akci 

SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE parc. č. 5385/28; 5385/43, nebo 

prohlášení, že bude veškeré sítě provozovat ve vlastní režii.  

 

Usnesení č. 15/20/15: RM schválila smlouvu s ENERGEM Hustopeče s.r.o. Dukelské nám. 

10, Hustopeče, IČ:25509144 o dodávce tepelné energie do objektu Polikliniky Hybešova 53, 

Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 16/20/15: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č.375/10 vedený 

jako trvalý travní porost o výměře 263 m2 zapsaný na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče  

 

Usnesení č. 17/20/15: RM bere na vědomí Zápis z jednání 8. stavební komise konané dne 

22.07.2015.  

 

Usnesení č. 18/20/15: RM schválila Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku par. 

č.4542/242 o výměře 9,5x6 m vedeného jako orná půda, zapsaného na LV č.10001 pro obec 

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

pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení č. 19/20/15: RM nedoporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku par. č.4542/242 o výměře 9,5x6 m vedeného jako orná půda, zapsaného na LV 

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

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.  

 

Usnesení č. 20/20/15: RM schválila Souhlas k PD (var. 2) na stavbu pod názvem „Reko MS 

Hustopeče – Vrchlického“ společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 

940, 401 17 Ústí nad Labem v zastoupení projektanta společnosti PROVO, spol. s r.o., IČ: 

44012900, se sídlem Hudcova 26, 612 00 Brno viz situace v příloze zápisu.  

 

Usnesení č. 21/20/15: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

na stavbu pod názvem „Reko MS Hustopeče – Vrchlického“ umístěné na pozemcích města 

Hustopeče parc. číslo KN 1185/1, 1186, 1193, 1761/2 vše v k.ú. Hustopeče u Brna s kaucí ve 

výši 30.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 22/20/15: RM schválila souhlas s umístěním oplocení pronajímaných pozemků 

p.č. 4682/4, 4682/5 a 4682/6 paní …, Hustopeče 693 01  
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Usnesení č. 23/20/15: RM nedoporučuje zřízení předkupního práva k pronajímaným 

pozemkům p.č.4682/4, 4682/5 a 4682/6 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných na LV č.10001 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče paní …, 693 01 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 24/20/15: RM neschválila souhlas s PD č. 10300117931,24406,24872 společnosti 

ELINGCZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, Brno 614 00, na stavby „Hustopeče, U rybníka, k.VN, 

k. NN, TS“, „Hustopeče, U rybníka, k. NN, Kovář, Franc“, „Hustopeče, U Rybníka, k. NN, 

Tomášek“, investorovi E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, a 

realizaci zavedení el. energie k rybníku. 

 

Usnesení (úkol) č. 25/20/15: RM ukládá vyzvat vlastníka pozemku KN parc. č. 1358 v k.ú. 

Hustopeče u Brna k doložení projektové dokumentace na uvažovanou stavbu RD. Po doložení 

projektové dokumentace bude žádost o prodej části pozemku před sklepem - Kobliha 

předložena k projednání zastupitelstvu města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 26/20/15: RM doporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č.1329/1 o výměře 5 m2 (dle GP) vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV 

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

minimálně za cenu 420,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku. 

Situace je v příloze zápisu.  

 

Usnesení č. 27/20/15: RM schválila Udělení souhlasu pro stavební povolení k projektové 

dokumentaci na novostavbu polyfunkčního domu umístěného na pozemku parc. č. 52 v k.ú. 

Hustopeče u Brna vyhotovené projekční kanceláří ATELIÉR ZLÁMAL, IČ: 18777538 se 

sídlem Gen. Kadlece 11 621 00 Brno v zastoupení stavebníka společnosti Comprex s.r.o., se 

sídlem Vodova 1257/9, 612 00 Brno a společnosti BUILDSTEEL s.r.o., se sídlem Mírová 

1098/4, 69301 Hustopeče. Projektová dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 28/20/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci projektanta ENORM, 

a. s., Medkova 6, 62700 Brno, na stavbu č. 1030023927 „Hustopeče, Janáčkova, k. NN, 

COMPREX“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice.  

 

Usnesení č. 29/20/15: RM schválila Smlouvu č. 1030023927/002 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

na pozemku města Hustopeče parc. č. 106/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. Smlouva je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 30/20/15: RM doporučuje ZM ke schválení Souhlas 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.. Za podmínky uvedení zasažených komunikací 

minimálně do původního stavu, ponechání stávajících sloupů pro veřejné osvětlení. V rámci 

stavby vytvořit přípravu pro budoucí možné VO. Připravit el. vedení pro budoucí VO do 

výkopu. Projektová dokumentace je přílohou zápisu. Vhodné zkonzultovat se správcem VO.  

 

Usnesení č. 31/20/15: RM schválila Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. číslo KN 

869/1 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna.  
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Usnesení č. 32/20/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci vyhotovené Ing. 

Rostislavem Čechem, Zahradní 1241, 691 23 Pohořelice, na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY 

PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU“ na ulici Větrná č. p. 1012/5 a 1012/6 pro účely 

stavebního řízení, a to jako vlastníka sousedního pozemku, pro stavebníky …, 693 01 

Hustopeče, …, … 691 06 Velké Pavlovice, …, … 693 01 Hustopeče, …, … 693 01 Hustopeče, 

SBD Pálava, Dukelské nám. 36/10, 693 01 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 33/20/15: RM schválila Souhlas se zřízením staveniště na pozemcích města parc. 

č. KN 4542/66 a 4542/2 v k. ú. Hustopeče u Brna dle předloženého zákresu, za podmínek 

nepoškození stávajících komunikací a mobiliáře a uvedení dotčených ploch do původního stavu 

do 30 dnů po skončení prací. Cenu za zábor veřejného prostranství stanoví FO MěÚ Hustopeče.  

 

Usnesení č. 34/20/15: RM schválila Souhlas se Smlouvou o souhlasu s užíváním komunikace 

se stavebníky …, … 693 01 Hustopeče, …, … 691 06 Velké Pavlovice, …, … 693 01 

Hustopeče, …, …. 693 01 Hustopeče, SBD Pálava, Dukelské nám. 36/10, 693 01 Hustopeče v 

souvislosti se stavbou „STAVEBNÍ ÚPRAVY PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU“ na 

ulici Větrná č. p. 1012/5 a 1012/6.Před podpisem smlouvy bude složena vratná kauce ve výši 

100.000 Kč.  

 

Usnesení č. 35/20/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci vyhotovené Ing. 

Ivanem Brázdou, Mlýnská 248/37, 691 46 Ladná na stavbu „PŘÍSTAVBA SKLADU 

KOVOVÝCH PROFILŮ“ parc. č. 3813/8, 3813/10 v k. ú. Hustopeče u Brna pro stavebníka 

LOMAX & Co, s. r. o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice, jako vlastníka sousedního pozemku, pro 

účely vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení formou veřejnoprávní smlouvy.  

 

Usnesení č. 36/20/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci projektanta RGV, a. 

s., J.Opletala 2403, 690 02 Břeclav, na stavbu č. 001030020921 „Hustopeče, Havlíčkova, DP-

k. NN, Drobílek“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice  

 

Usnesení č. 37/20/15: RM schválila Smlouvu č. 1030020921/003 o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 

na pozemcích města Hustopeče parc. č. 778, 495/8, 598/1 vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Smlouva 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 38/20/15: RM schválila Souhlas k projektové dokumentaci č. 54/15 projektanta 

Ing. Libora Schwarze, Dlouhá 2. 693 01 Hustopeče, na stavbu „DELTA HUSTOPEČE – 

ÚPRAVA FASÁDY parc. č. 452/1;453/1 “ pro investora DELTA Hustopeče, spol. s r. o., 

Dukelské nám. 31,693 01 Hustopeče a Ing. Jaroslava Hladíka, Kpt. Nálepky 464/13, 690 06 

Břeclav.  

 

Usnesení č. 39/20/15: RM schválila zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Zpracování PD na prodloužení veřejné kanalizace na ulici Nádražní v Hustopečích“.  

 

Usnesení č. 40/20/15: RM schválila výzvu k podání nabídky včetně příloh na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na prodloužení veřejné kanalizace na 

ulici Nádražní v Hustopečích“. Text výzvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 41/20/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou na podání nabídky na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na prodloužení veřejné 

kanalizace na ulici Nádražní v Hustopečích“:  
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Jiří Třináctý, DiS., se sídlem Šilingrova 1304/41, 690 02 Břeclav, IČ 7570  

AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 46964371  

Pöyry Environment a.s., se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, okres Brno – město, IČ 

46347526 Ing. Eva Trojková, Čs. armády 1205/220, Břeclav-Poštorná, 691 41, IČ: 41012127  

Aquion, s.r.o., Osadní 12a, 170 00 Praha 7, Czech Republic  

 

Usnesení č. 42/20/15: RM schválila toto složení komise pro otvírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na 

prodloužení veřejné kanalizace na ulici Nádražní v Hustopečích“:  

Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení č. 43/20/15: RM schválila licenční smlouvu o veřejném provozování na úhradu 

autorské odměny 289,-Kč vč. DPH za živé užití hudebních děl k poslechu v Hustopečích při 

představeních v rámci Divadla pod širým nebem s Ochranným svazem autorským pro práva k 

dílům hudebním, o.s., se sídlem Čs. Armády 20 160 56 Praha 6 – Bubeneč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 44/20/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 s Fan Elektroinvest, s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 693 01 Hustopeče, IČ 

25556576 za částku 3.000Kč + DPH. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 45/20/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 s IVK spol s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče, IČ 46903950 na 

částku 3.000,-Kč + DPH. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 46/20/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2015 se společností SORG a.s. se sídlem Vinařská 970/2, 693 01 Hustopeče, IČ 

25535838. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/20/15: vRM schválila smlouvu o dílo s ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o se sídlem 

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 61507229 na opravu dvou výtahů v Domě – Penzionu 

pro důchodce v Hustopečích za částku 178.949,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 48/20/15: RM schválila výběr uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku na 

veřejnou zakázku „VO Hustopeče, 1. Rozšíření VO Komenského, Tábory, Dvořákova, 2. 

Prodloužení VO k Norma group“: 1. ČEZ Energetické služby, s.r.o. se sídlem 28. října 

3123/152, 702 00 Ostrava, IČ 27804721  

 

Usnesení č. 49/20/15: RM schválila pořadí uchazečů na dalších místech: 2. Zdeněk Rybář, IČ 

65367774, 693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34, fyzická osoba podnikající podle 

živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku a Milan Ledvina, IČ 44172150, 693 

01 Hustopeče, Palackého 404/24, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, 

nezapsaná v obchodním rejstříku podnikající na základě smlouvy o sdružení jako ELMAT 

sdružení podnikatelů Milan Ledvina – Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 34, Hustopeče 69301, 

DIČ: CZ7002254061 3. FIA - elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 

Hustopeče, IČ 27739651  

 

Usnesení č. 50/20/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „VO Hustopeče, 1. Rozšíření VO 

Komenského, Tábory, Dvořákova, 2. Prodloužení VO k Norma group“ s ČEZ Energetické 
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služby, s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, 702 00 Ostrava, IČ 27804721 za částku 593.251,45 

Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 51/20/15: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Obnova větrolamu“ ze dne 25.06.2015  

 

Usnesení č. 52/20/15: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Obnova větrolamu" včetně vzoru smlouvy o dílo, s datem zahájení zadávacího řízení 

05.08.2015  

 

Usnesení č. 53/20/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů k podání nabídky na veřejnou 

zakázku „Obnova větrolamu“:  

1. Zahradnické úpravy, s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČ 27707113, 2. H-Rekultivace, a.s., 

Černovice 226, 430 01 Chomutov, IČ 25032739, 3. KHL- EKO, a.s., Červený Hrádek 2, 431 

11 Jirkov, IČ 26160277, 4. Hortiscentrum, s.r.o., Komenského 220, Židlochovice, IČ 

262721130, 5. Gabriel, s.r.o., Terezín, České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, IČ 25419455, 6. 

Kavyl, s.r.o., Mohleno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358  

 

Usnesení č. 54/20/15: RM schválila toto složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

na veřejnou zakázku „Obnova větrolamu“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení č. 55/20/15: RM schválila záměr pronájmu pozemku p.č.4545/37 vedeného jako 

ostatní plocha, 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 včelstev  

 

Usnesení č. 56/20/15: RM bere na vědomí zprávu o průběhu reklamačního řízení k 

realizované stavbě „Snížení energetické náročnosti objektu bazénu Hustopeče“ (úkol RM  

č. 95/2/14). 

 

Usnesení č. 57/20/15: RM schválila jednat se společností ViaDesigne, s.r.o., V Zahradách 16, 

Břeclav 690 02, IČ: 27696880 na řešení parkování na parcelách1234/3, 1235/6 a1236/5 v k.ú. 

Hustopeče u Brna o shrnutí tří zakázek do jedné smlouvy a o snížení celkové ceny za zakázku. 

 

Usnesení č. 58/20/15: RM schválila smlouvu o dílo s ViaDesigne, s.r.o., V Zahradách 1151/16, 

Břeclav 690 02, IČ:27696880 o zajištění autorského dozoru při provádění stavby „Bezbariérové 

trasy III.“ za cenu 6.400,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 59/20/15: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.5.2015 s 

Viadesigne, s.r.o., Na Zahradách 1151/16, Břeclav 690 02, IČ:27696880, kterým se dílo 

rozšiřuje o vyprojektování osvětlení přechodu pro chodce na ul. Nádražní za celkovou cenu 

82.700 Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou. 

 

 

Usnesení (úkol) č. 60/20/15: RM ukládá majetkoprávnímu odboru úřadu podat odvolání proti 

rozhodnutí stavebního úřadu městského úřadu Hustopeče ve věci stavebního řízení na povolení 

stavby Polyfunkčního domu stavebníka Quatro developement s.r.o.  
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Usnesení č. 61/20/15: RM schválila darovací smlouvu s … PSČ 503 27 Roudnice, kterou 

město daruje obdarované finanční částku 1.135 Kč na poměrnou část nákladů na opravu 

poškozeného hrobového zařízení.  

 

Usnesení č. 62/20/15: RM schválila zápis existující stavby plynové kotelny společnosti 

ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice 691 63, IČ: 63470381 na pozemku p.č..2588/11 

do katastru nemovitostí.  

 

Usnesení č. 63/20/15: RM odkládá schválení zápisu existující přístavby … Velké Němčice 

do katastru nemovitostí na městském pozemku p.č. do doby uzavření zasílané nájemní smlouvy  

 

Usnesení č. 64/20/15: RM bere na vědomí přehled využitelnosti a potřebnosti vozového parku 

Městských služeb Hustopeče o.s. a Technických služeb Hustopeče s.r.o. (plnění úkolu RM č. 

8/14/15). 

 

Usnesení č. 65/20/15: RM schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Městská 

nemocnice Hustopeče, sestavenou ke dni 30.6.2015.  

 

Usnesení č. 66/20/15: RM schválila podání žádosti o zařazení mezi sympatizanty „Sdružení 

příjemců evropských dotací, z.s.“ 

 

Usnesení č. 67/20/15: RM schválila neprodloužení smluv o dodávce tepelné energie s 

Energem Hustopeče s.r.o, Dukelské nám. 10, 693 01 Hustopeče, IČ: 25509144 na oběrná místa 

radnice, stará pošta, Dobrovského, dům U Synků, společenský dům Herbenova, poliklinika a 

městské kino.  

 

Usnesení č. 68/20/15: RM schválila ukončení smluvních vztahů s Energem Hustopeče s.r.o., 

Dukelské nám.10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 na pronájem kotelen u odběrných míst 

radnice, stará pošta, dům U Synků, společenský dům Herbenova, Dobrovského, městské kino 

a poliklinika  

 

Usnesení č. 69/20/15: RM schválila přípravu dodatku ke smlouvě o energetickém  poradenství 

a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu 

s o.p.s. Energie po kontrolou, Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, IČ: 29283272.  

 

Usnesení č. 70/20/15: RM ukládá zajistit nového dodavatele plynu do 7 městských odběrných 

míst prostřednictvím aukce od společnosti TENDER eSERVICE BOHEMIA s.r.o. IČ: 

01941801 se sídlem Na Řádku 514/1, Břeclav.  

 

Usnesení č. 71/20/15: RM bere na vědomí předložený rozpočet Technických služeb 

Hustopeče s.r.o. na rok 2015 a ukládá vedení města seznámit valnou hromadu společnosti s 

tímto dokumentem.  

 

Usnesení (úkol) č. 72/20/15: RM ukládá předložit zápisy z Valných hromad společnosti 

Technické služby Hustopeče, s.r.o., za rok 2014. 

 

Usnesení (úkol) č. 73/20/15: RM ukládá jednateli Technických služeb Hustopeče, s.r.o., 

předložit do konce srpna 2015 výkazy práce zejména techniky pořízené z dotací, ale i ostatních 

strojů zařazených v TSH, pro možnost posouzení jejich účelnosti a využívání. Sledované 

období 2014 – 2015. 
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Usnesení č. 74/20/15: RM schválila pořízení územně plánovacího podkladu, Územní studie – 

Hustopeče S7 podle § 5 odst. 1 a 2 a § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění, a ukládá ORR MěÚ Hustopeče ve spolupráci s 

MPO MěÚ Hustopeče její zajištění.  

 

Usnesení č. 75/20/15: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele Územní studie 

– Hustopeče S7 podle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby, dle podmínek 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v jednacím řízení bez 

uveřejnění, navazující na architektonickou soutěž města Hustopeče s názvem „Urbanistické 

řešení města Hustopeče – severozápad“.  

 

Usnesení č. 76/20/15: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí, kterou bude namísto obce Pouzdřany 

vykonávat město Hustopeče za roční příspěvek ve výši 5. 555 Kč. Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 77/20/15: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí, s obcí Němčičky za příspěvek 4.358 

Kč/ročně. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 78/20/15: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí, s obcí Horní Bojanovice za příspěvek 4.287 

Kč/ročně. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 79/20/15: RM schválila přidělení bytu č. 27 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, do nájmu panu … (nar. …) s platností od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 80/20/15: RM schválila souhlas města s využitím komunikací v majetku města 

pro uspořádání závodu horských kol „Hustopečský kameňák“ dne 6.9.2015. Současně souhlasí 

s umístěním banneru zdarma na zábradlí v křižovatce u COOP na ul. Bratislavské.  

 

Usnesení č. 81/20/15: RM schválila prodej nevyužívaného velkoobjemového kontejneru z 

majetku města firmě ROSSO STELL a.s., Nádražní 452, Zaječí za smluvní cenu 7.000 Kč.  

 

Usnesení č. 82/20/15: RM schválila povolení pro umístění reklamy o rozměru 2,5 x 1,5m na 

plotu od areálu fotbalového hřiště (naproti lávky od krytého bazénu viz. foto ) pro nájemce 

Formanky v ceně 1.500,-/m2/rok, tzn. 5.625,-/rok.  

 

Usnesení č. 83/20/15: RM schvaluje na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně závazné 

vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 

jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku s prodloužení 

doby akce pro žadatele … pro den 12. 09. 2015 a to prodloužením na dobu od 20: 00 hod. toho 

dne do 04:00 hod. dne následujícího, tj. 13. 09. 2015, pro akci v Myslivně, Kpt. Jaroše, 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 84/20/15: 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 sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a 

jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku s prodloužení 
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doby akce pro žadatele …, pro den 19. 09. 2015, a to prodloužením na dobu od 20: 00 hod. toho 

dne do 04:00 hod. dne následujícího, tj. 20. 09. 2015, pro akci v Myslivně, Kpt. Jaroše, 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 85/20/15: RM trvá na předchozím usnesení RM k zabezpečení průchodu domem 

U Synků z ulice Na Hradbách.  

 

Usnesení č. 86/20/15: RM schválila pověření místostarosty k jednání se společnosti ENVI a 

RPA na přípravě žádosti a dalších náležitostí o projektu rozšíření sběrného dvora.  

 

Usnesení (úkol) č. 87/20/15: RM schválila zadání vypracování znaleckého posudku Ing. 

Klusáčkovi v ceně do 15.000,- Kč vč. DPH na posouzení statiky objektu „Sýpky“ na pozemku 

p.č. 413 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení (úkol) č. 88/20/15: RM ukládá prověřit veškeré smlouvy na zábory veřejných 

prostranství, a předložit je ke zhodnocení do RM.  

 

Usnesení č. 89/20/15: RM schválila smlouvu o pronájmu veřejného prostranství pro umístění 

pouťových atrakcí na Dukelském náměstí v termínu 13. – 16.8.2015 pro … Křepice 691 65, za 

smluvní nájemné 10.000 Kč. 

 

Usnesení (úkol) č. 90/20/15: RM ukládá zapravit nerovnost v cestě kolem rybníku 

způsobenou při kácení stromu (místo upřesní p. Homola). 

 

 


