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Město Hustopeče, rada města Hustopeče, 
 

Usnesení ze 78. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 07.11.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

 

Usnesení č. 1/78/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/78/17: RM schvaluje vypovězení smlouvy s firmou Čaba Haga na realizaci 

chodníků v urnovém háji a oslovení dalších firem na realizaci této zakázky 

 

Usnesení č. 3/78/17: RM schválila úhradu nákladů na vánoční posezení pro členy výborů a 

komisí města Hustopeče ve výši 300 Kč/člen. 

 

Usnesení č. 4/78/17: RM schválila udělení jednorázového peněžitého plnění (odměny) 

předsedům komisí rady města, kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu roční odměny zastupitele 

předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to …, …, …, ... Výpočet je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 5/78/17: RM doporučuje ZM schválení změny Obecně závazné vyhlášky města 

Hustopeče č. 2/2017 o nočním klidu – doplněním termínu na pořádání akcí o koncert žánrově 

zaměřeného na rock n´roll, punk, ska a metal  

 

Usnesení č. 6/78/17: RM schválila dohodu s FOODEX s.r.o., Tovární 1, 643 00 Brno, IČ: 

25188623 o ukončení nájmu prostor určených k podnikání v objektu Dukelské nám. 22 v 

Hustopečích za účelem umístění nápojového automatu k 31.12.2017.  

 

Usnesení č. 7/78/17: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části prostor určených k 

podnikání v objektu městského úřadu Dukelské nám. 22, Hustopeče na parcele č. 82, k.ú. 

Hustopeče u Brna v přízemí u odboru dopravy o výměře 1m2 za účelem umístění nápojového 

automatu.  

 

Usnesení č. 8/78/17: RM schválila smlouvu o dílo na opravu komínů na bytovém domě v 

Hustopečích, ul. Smetanova 2 s firmou AKKOMÍNY s.r.o. se sídlem U Stadionu 2144/1, 690 

02 Břeclav, IČ 0321483 za částku 139.100,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 9/78/17: RM ukládá vedení města jednat o podmínkách uzavření pachtovní 

smlouvy na 32,5018 ha v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 se společností Zemos a.s., 

Jízdárenská 493, Velké Němčice, IČ: tak, aby bylo možné realizovat environmentální projekty 

spolufinancované z dotací v souhrnné výši cca 12.276.970 Kč.  

 

Usnesení č. 10/78/17: RM bere na vědomí orientační ceník týkající se věcných břemen, 

prodeje pozemků, nájmu pozemků a pachtu pozemků. Orientační ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 11/78/17: RM schválila nájemní smlouvu se společností M.S.QUATRO, s.r.o., se 

sídlem Na Hradbách 424/3, 693 01 Hustopeče, IČO 26219182 týkající se pronájmu části 

městských pozemků, a to parc. č. 475/4 a parc. č. 598/1, oba vedené jako ostatní plocha, zapsané 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 
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vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/78/17: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p.č.4542/237 v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001. Součástí pozemku je studna.  

 

Usnesení č. 13/78/17: RM schválila uzavření Servisní smlouvy na zajištění funkční 

způsobilosti a provozu automatických měřicích systémů na objektech lokálního výstražného 

systému, se společností KOCMAN envimonitoring s.r.o, IČ 03108279, Říčanská 1000/29, 

Žebětín, 641 00 Brno. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 14/78/17: RM schválila smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na 

pozemcích parc. č. KN 1047/2, parc. č. KN 1047/19, parc. č. KN 1860/4, parc. č. KN 1860/5, 

parc. č. KN 953/31, parc. č. KN 4583/21, vše v k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, vše ve 

vlastnictví ČR - ÚZSVM č. SŘ 120/17 CH, a to za účelem realizace následujících akcí: 1) 

rekonstrukce obslužné komunikace a stání a chodníků s bezbariérovým přístupem, 2) 

rekonstrukce komunikace - výstavba kruhového objezdu. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 15/78/17: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou pod názvem „SV 

Hustopeče – zvýšení kapacity vodovodních řadů a vodojemů.“ dle PD č. 1444516-16 spol. 

AQUA PROCON, s. r. o., Palackého tř. 12, Brno, PSČ 612 00, pro investora VaK Břeclav, a. 

s., Čechova 1300/23, Břeclav, PSČ 690 11 na pozemku města Hustopeče parcela číslo KN 

4544/94 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu  

 

Usnesení č. 16/78/17: RM pověřuje majetkoprávní odbor vejít v jednání s Povodím Moravy, 

s.p. ve věci možného zřízení věcného břemene a možného majetkového vypořádání na 

městských pozemcích parc. č. KN 4727/41, parc. č. KN 5843/6, parc. č. KN 4716/1, parc. č. 

KN 4712/3, parc. č. KN 4677/64, parc. č. KN 4707/7, parc. č. KN 4707/11, parc. č. KN 4669/3, 

parc. č. KN 4668/2, vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, v lokalitě Kabely ve prospěch Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, se sídlem 

Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno. 

 

Usnesení č. 17/78/17: RM schvaluje předloženou projektovou dokumentaci „Smíšená zóna 

„Starý vrch“ Hustopeče parc.č. 5385/28, 5385/43 Technická infrastruktura“, s datováním 

z 8.9.2017, pro žadatele AQUAMID, s.r.o., Krátká 1221/2, Hustopeče, zpracovanou Stavební 

projekční kanceláří, Ing. …, Dlouhá …, Hustopeče. 

 

Usnesení č. 18/78/17: RM schválila uzavření smlouvy na výkon koordinátora BOZP na 

staveništi pro stavbu Parkoviště ul. Bratislavská s firmou Michalis Charalambidis, Fantova 

676/21, Brno, IČ 03884503 za cenu 50.150 Kč. 

 

Usnesení č. 19/78/17: RM schválila uzavření smlouvy na výkon technického dozoru investora 

pro stavbu Parkoviště ul. Bratislavská s firmou Michalis Charalambidis, Fantova 676/21, Brno, 

IČ 03884503 za cenu 78.000 Kč. 

 

Usnesení č. 20/78/17: RM schválila uzavření smlouvy na výkon autorského dozoru na stavbě 

Parkoviště ul. Bratislavská s Ing, …, ČSA 220, Břeclav za cenu 70.250 Kč. 

 



3 

Usnesení č. 21/78/17: RM schválila uzavření smlouvy na výkon technického dozoru investora 

pro stavbu Multifunkční kulturní centrum Hustopeče s firmou Michalis Charalambidis, Fantova 

676/21, Brno, IČ 03884503 za cenu 174.990 Kč. 

 

Usnesení č. 22/78/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na 

zhotovení projektové dokumentace na „Hustopeče – cyklostezka Masarykovo náměstí, 

cyklostezka ul. Bratislavská“ s Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 

Břeclav, IČ 27696880.  

 

Usnesení č. 23/78/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na 

zhotovení projektové dokumentace na „Hustopeče – chodníky a komunikace ulice Alšova“ s 

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

 

Usnesení č. 24/78/17: RM schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na 

zhotovení projektové dokumentace na „Hustopeče – ulice Dvořákova“ s Viadesigne s.r.o. se 

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880   

 

Usnesení č. 25/78/17: RM schválila složení projektového týmu k akci „Polyfunkční komunitní 

centrum Pavučina, Hustopeče“ takto: projektový manažer, manažer publicity a administrátor 

projektu …, projektový koordinátor …, finanční manažer …, odborný garant …, investiční 

technik …, …, právník projektu ...  

 

Usnesení č. 26/78/17: RM schválila složení projektového týmu k akci "Přestupní terminál v 

Hustopečích" takto: projektový manažer, manažer publicity a administrátor projektu …, 

projektový koordinátor …, finanční manažer …, odborný garant …, manažer Kvality: …, 

právník projektu ...  

 

Usnesení č. 27/78/17: RM schválila složení projektového týmu k akci "Úřad podporující 

eGovernment" takto: projektový manažer, manažer publicity a administrátor projektu: …, 

projektový koordinátor a manažer kvality …, finanční manažer …, odborný garant: …, právník 

projektu ...  

 

Usnesení č. 28/78/17: RM schválila složení projektového týmu k akci "Digitalizace kina, 

Hustopeče" takto: projektový manažer, manažer publicity a administrátor projektu …, 

projektový koordinátor …, finanční manažer …, odborný garant a manažer kvality …, právník 

projektu ...  

 

Usnesení č. 29/78/17: RM schválila zpětvzetí žaloby podané u Okresního soudu v Břeclavi 

dne 02.11.2017, vedené pod sp. zn. 4C 172/2016, proti … a … na vyklizení bytu.  

 

Usnesení č. 30/78/17: RM pověřuje starostku města uzavřít dohodu o ukončení smlouvy s 

Jaroslavou Lobpreisovou, Hybešova 1, Hustopeče, IČ: 48880418 na pronájem prostor 

určených k podnikání v objektu městského kina na ul. Dukelské nám. 15 k datu 15.11.2017. 

 

Usnesení č. 31/78/17: RM doporučuje ZM neschválení postoupení pohledávky společnosti 

STŘECHY ČAPEK s.r.o, Kaprova42/14, 110 00 Praha, IČ:29141303 vůči společnosti DMC 

CZ s.r.o., Hvězdová 13, 602 00 Brno, IČ: 25574710 ve výši 896.590 Kč bez DPH jejím 

odkoupením za cenu 796.590 Kč bez DPH. 
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Usnesení č. 32/78/17: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Dodávka 

pásové mycí linky do školní kuchyně ZŠ Komenského, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 33/78/17: RM schválila kupní smlouvu na „Dodávku pásové mycí linky do školní 

kuchyně ZŠ Komenského, Hustopeče s PROGASTRO GTE s.r.o. se sídlem Javorová 788/1a, 

693 01 Hustopeče, IČ: 29240786 a uzavření této kupní smlouvy s kupní cenou 680.000 Kč bez 

DPH.   

 

Usnesení č. 34/78/17: RM schválila Žádost poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci 

z prostředků MPSV v souladu s ustanovením §101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2017 č. M/2018/1258 ve výši 626.270,- Kč a 

Žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory 

poskytování sociálních služeb v souladu s ustanovením §105 zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů ve výši 34.530,- Kč. Texty žádostí jsou 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 35/78/17: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – zajištění 

rozvozu stravy, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako poskytovatelem a paní …, narozenou 

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

07. 11. 2017. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 36/78/17: RM ukládá Ekonomickému odboru MěÚ prověřit možnosti 

rozpočtu města na zajištění financování dokončení celkové rekonstrukce objektu Mateřské 

školy Hustopeče, Školní 25, v průběhu roku 2018 částku v předpokládaných nákladech cca 

3,5 mil Kč.   

 

Usnesení č. 37/78/17: RM bere na vědomí informaci o finančních nákladech na pořízení 

slavnostního osvětlení historických objektů města na Dukelském náměstí. Město nabídku 

prozatím nevyužije.  

 

Usnesení č. 38/78/17: RM schvaluje objednávku opravy osvětlení vánočního stromu na 

náměstí od firmy ELMAT sdružení podnikatelů Zdeněk Rybář-Milan Ledvina, Nerudova 34, 

Hustopeče, IČ 7002254061.  

 

Usnesení č. 39/78/17: RM schválila Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi Sportovním zařízením 

města Hustopeče, příspěvková organizace, jako pronajímatelem a paní …, Hlavní …, 

Starovičky na pronájem části pozemku v areálu koupaliště pro umístění stánku s občerstvením. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 40/78/17: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektu „Rekonstrukce a 

dostavba objektů sportovišť v areálu stadionu Hustopeče se Stavební projekční kanceláří Ing. 

… za cenu 99.220 Kč. 

 

Usnesení č. 41/78/17: RM schválila snížení odvodu z investičního fondu Sportovního zařízení 

města Hustopeče, IČO 49963147 uloženou zřizovatelem na částku 1 500 000 Kč.  

 

Usnesení č. 42/78/17: RM bere na vědomí informace o rozpočtu na údržbu fotbalového areálu 

SPOZAMem pro rok 2018.  
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Usnesení č. 43/78/17: RM schválila 9. rozpočtové opatření města Hustopeče pro rok 2017 dle 

samostatné přílohy.  

 

Usnesení č. 44/78/17: RM schválila Příkaz k provedení inventarizace majetku města 

Hustopeče a Plán inventur 2017. Inventury proběhnou ve dnech 20.11.2017 - 1.12.2017.  

 

Usnesení č. 45/78/17: RM schválila Směrnici města Hustopeče pro postup při vyřazování 

majetku města. Text směrnice je přílohou zápisu.   

 

Usnesení č. 46/78/17: RM schválila Vyřazení majetku  

ORJ 251 Správa budov ve výši 1000 Kč  

ORJ 255 Vnitřní správa ve výši 15 062 Kč  

ORJ 215 ZŠ Hustopeče, Komenského 2 ve výši 30 964,98 Kč.  

Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Způsob likvidace – odvozem na sběrný dvůr a dle 

směrnice pro vyřazování.  

 

Usnesení č. 47/78/17: RM schválila provedení kroků vedoucích ke sjednocení současných 

jednotlivých pojistných smluv do jedné rámcové smlouvy. Jedná se pouze o pojistné smlouvy 

na pojištění motorových vozidel.  

 

Usnesení č. 48/78/17: RM schválila příspěvek zaměstnavatele ve výši 37 Kč na jeden oběd  

příspěvek ze sociálního fondu ve výši 9 Kč na jeden oběd  

 

Usnesení č. 49/78/17: RM schválila podání žádosti na pokácení jedné břízy rostoucí v areálu 

fotbalového hřiště na pozemku p. č. KN 885/1. Kácení je z důvodu špatného stavu stromu - je 

suchý, hrozí padání větví. Přesné určení stromu upřesní ředitel SPOZAMu p. ...  

 

Usnesení č. 50/78/17: RM schválila podání žádosti na pokácení jedné břízy rostoucí na ul. 

Javorová u křižovatky s ul. Dlouhá na pozemku p. č. KN 2185/5.  

 

Usnesení č. 51/78/17: RM schválila pokácení břízy (dvoukmen) rostoucí na ul. U Větrolamu 

před BD 23 na pozemku p. č. KN 4542/2.  

 

Usnesení č. 52/78/17: RM schválila vydání starých sedadel z kina občanům Hustopečí pouze 

za odvoz. 

 

Usnesení č. 53/78/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci s PRAMOS, 

a.s. se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČ 63479087 na „Světový duel vín 2017“ Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 54/78/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci s MOSS 

logistics s.r.o. se sídlem Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČ 63481359 na „Světový 

duel vín 2017“. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 55/78/17: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci s Agrotec a.s. 

se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 na „Světový duel vín 2017“. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 56/78/17: RM schválila bezplatné zapůjčení předsálí kulturního domu za účelem 

pořádání Sirkové komise dne 9.11.2017 od 19:00 do 23:00 hod.  
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Usnesení č. 57/78/17: RM schválila povolení pro vydání výjimky pro pana …, nar. .... k vjezdu 

do ulice Na Hradbách pro vozidlo nad 3,5t za účelem převozu vín na akci Světový duel vín 

2017 ve dnech 23. – 24. 11. 2017.  

 

Usnesení č. 58/78/17: RM opětovně projednala Petici obyvatel bytového domu U Větrolamu 

č.p. 1006/21, /22, /23 Hustopeče za zrušení nebo přemístění dětského hřiště a po prověření 

zjistila, že všechna hřiště v Hustopečích jsou vybavena návštěvním řádem. V případě rušení 

veřejného pořádku odkazuje obyvatele na Policii ČR. 

 

Usnesení č. 59/78/17: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 60/78/17: RM bere na vědomí informaci o využití nafukovací haly při Základní 

škole Hustopeče, Komenského.  

 

Usnesení č. 61/78/17: RM bere na vědomí přehled investičních příspěvků pro základní a 

mateřské školy v Hustopečích v letech 2014-2017. 

 

Usnesení č. 62/78/17: RM schválila ceník vánočních balíčků Hustopečského městského vína 

za cenu 2 ks za 340 Kč, 3 ks za 510 Kč 

 

Usnesení č. 63/78/17: RM schvaluje přerušení provozu v mateřských školách v době 

vánočních prázdnin a to od  soboty 23.12.2017 do úterý 02.01.2018 včetně. 

 

Usnesení (úkol) č. 64/78/17: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru zajistit umístění 

dopravního retardéru (čočky)na ulici Starovická na vjezdu do města od Starovic. 

 

 

V Hustopečích dne 07.11.2017 

 

 

  

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


