
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 27. schůze Rady města Hustopeče  

konané dne 24.11.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení RM č. 1/27/15: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/27/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 3/27/15: RM schválila smlouvu s Vinicemi Hustopeče s.r.o., Jízdárenská 493, 

Velké Němčice 691 63, IČ: 25937421 na pronájem zastavěného pozemku p.č.2582 vedeného 

jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV č. 11895 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

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

nájemné 40.150,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 4/27/15: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku p.č.5426/26 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří vč. budovy, nacházející se v 

obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 vedené u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 5/27/15: RM doporučuje ZM ke schválení Podání žádosti na Státní 

pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a o nájem a převod pozemku parcela číslo KN 

5426/25 funkčně související s pozemkem 5426/26 jehož součástí je stavba ve vlastnictví města 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 6/27/15: RM schválila Doplnění žádosti o úplatný převod pozemku parcela 

číslo KN 4740/21 vedeného jako ostatní plocha, zeleň v katastrálním území Hustopeče u Brna 

a to od ČR, Lesy České Republiky se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 50008 

Hradec Králové. Zamýšleným budoucím využitím pozemku je vyřešení zaužívané cesty a 

možná výsadba zeleně.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 7/27/15: RM ukládá vyzvat Povodí Moravy, státní podnik, IČ: 

70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno k nápravě vadného stavu a k převzetí pozemků na LV 

9632, u nichž by mělo Povodí Moravy s.p. příslušet právo hospodaření s majetkem státu.  

 

Usnesení RM č. 8/27/15: RM schválila místa měření hluku z dálnice D2 a termín 24 hodinové 

měření na počátku měsíce března 2016.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 9/27/15: RM ukládá majetkoprávnímu odboru zadat projekční práce 

na zřízení parkovacích míst, příchodu k ZŠ Nádražní a parkových úprav na ulici Svat. Čecha 

kolem bytového domu Svat. Čecha 1,3, na pozemcích ve vlastnictví města: parcely číslo KN 

1580/1, 1580/2, 1580/10, 1580/11 v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 10/27/15: RM ukládá přípravu realizace parkoviště na ulici Pittnerova 

zahájit pouze v případě, že vlastník pozemku 1582 bude souhlasit s bezúplatným převodem 

potřebné části pozemku na vybudování veřejného parkoviště. V případě, že vlastník pozemku 

1582 bude chtít vybudovat parkoviště na ulici Pittnerova na své náklady, rada bude souhlasit 

po předložení PD s uzavřením smlouvy na právo stavby a doporučí zastupitelstvu souhlas s 
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bezúplatným převodem potřebné části pozemku 1557/2 po realizaci parkoviště vlastníkovi, 

pokud tu nebudou uloženy inženýrské sítě.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 11/27/15: RM ukládá vzhledem k tomu, že vlastník pozemku 1582 

nesouhlasí s darováním potřebné části pozemku, rada rozhodla nezadávat projekční práce na 

vybudování parkoviště kolem bytových domů Svat Čecha 5,7,9, parkových úprav včetně 

odstavných stání na odpad na pozemku 1582. Tyto projekční práce je možné zahájit pouze, 

pokud dojde k dohodě s vlastníkem o darování potřebné části pozemku na vhodné začlenění 

řešené plochy do veřejných ploch.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 12/27/15: RM ukládá jednat s vlastníkem pozemku 1582 o uzavření 

smlouvy na břemeno pro rekolaudaci kanalizační přípojky z bytových domů Svat. Čecha 

1,3,5,7,9 na veřejnou kanalizaci. Po uzavření smlouvy provést rekolaudaci přípojky na veřejnou 

kanalizaci a následně provést převod kanalizace na VaK Břeclav.  

 

Usnesení RM č. 13/27/15: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-

014330035889/001 se společností E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na akci „Hustopeče, Havlíčkova, k.VN, TS, k.NN, 

ESOX“ na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 498/1, 505/1 v rozsahu dle 

geometrického plánu číslo 3450-266/2015 zhotovený firmou Ing. Marek Svoboda za 

jednorázovou úhradu 10.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 14/27/15: RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 

Praha 3 - Žižkov na akci TR HUST8 optická trasa O2 ve městě Hustopeče na pozemku parcela 

číslo 2009/2 v k.ú. Hustopeče Brna za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 15/27/15: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek ke smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní na prodej pozemku p.č.1314/2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV 

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

Katastrální pracoviště Hustopeče. Předmětem dodatku je posun termínu k uzavření kupní 

smlouvy o 1 rok a zvýšení kupní ceny na cenu dle aktuálního ceníku města. Text záměru je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 16/27/15: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Světový 

duel vín 2015 se společností PRAMOS, a.s. se sídlem Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČ 

63479087. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/27/15: RM schválila zadání zpracování projektu obnovy zeleně na 

hřbitově, který bude obsahovat zhodnocení stavu stávajících dřevin a návrh nových výsadeb.  

 

Usnesení RM č. 18/27/15: RM odkládá rozhodnutí v bodě řešení situace hrobu rodiny Slawik, 

město se k bodu vrátí po studii – prověření stavu zeleně. 

 

Usnesení RM č. 19/27/15: RM bere na vědomí informace k možnosti získání dotace na 

regeneraci sídliště. 

 

Usnesení RM č. 20/27/15: RM schválila objednání znaleckého posudku dendrologem ohledně 

ošetření topolů na pozemku parc. č. 4542/76 v k.ú. Hustopeče u Brna.  
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Usnesení RM č. 21/27/15: RM schválila souhlas k podání žádosti na kácení stromu – smrku 

na p.č. 1032 u domu Žižkova 23, Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 22/27/15: RM bere na vědomí informace o možnostech snížení energetické 

náročnosti budovy MěKS Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 23/27/15: RM pověřuje starostku (místostarostu) jednáním s vlastníkem 

garáže umístěné na městském pozemku parc. č. 1261/1 KN v k. ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 24/27/15: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „PD na zřízení parkoviště na ul. Bratislavská v Hustopečích“.  

 

Usnesení RM č. 25/27/15: RM schválila oslovení těchto uchazečů k podání nabídky na 

veřejnou zakázku „PD na zřízení parkoviště na ul. Bratislavská v Hustopečích“:  

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

2) Projekce inženýrských sítí s.r.o., Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČ 29319706  

3) Ing. Eva Trojková, ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČ 41012127  

4) Petr Kříž, Vaculíkova 9, Brno - Lesná, IČ 490711178  

 

Usnesení RM č. 26/27/15: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 27/27/15: RM schválila souhlas s poskytnutím příspěvku na úhradu části 

nákladů oprav a obnovy značení na Velkopavlovické vinařské stezce, která prochází 

katastrálním územím města, a to ve výši 40% z celkových nákladů, t. j. 13.145,44 Kč.  

 

Usnesení RM č. 28/27/15: RM schválila souhlas s dohodou o způsobu provedení údržby 

ochranných pásem vedení ČEPS, a. s., a nápravě vadného stavu mezi městem Hustopeče, 

Dukelské nám. 2/2, Hustopeče a ČEPS, a. s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, PSČ 101 52, IČ: 

25702556, za podmínky, že bude provedeno odstranění všech dřevin ve výše uvedeném OPV, 

tj. i dřevin nedosahujících povolené vzrůstové výšky 3 m, přičemž křoviny, jejichž maximální 

obvyklá vzrůstová výška nepřesahuje povolenou hranici 3 m (např. šípky) se ponechají za 

účelem vytvoření přirozeného úkrytu pro ptactvo a drobnou zvěř.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 29/27/15: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče, 

písemně upozornit vlastníky všech nemovitostí v sousedství pozemku č. 490/1 na skutečnost, 

že se jedná o veřejné prostranství a toto může každý užívat jako přístupu k nemovitostem bez 

omezení a nikdo nemá právo toto prostranství neoprávněně zabírat.  

 

Usnesení RM č. 30/27/15: RM neschválila vyčlenění a vyznačení 5 podélných parkovacích 

stání pro potřebu SÚS Břeclav, středisko Hustopeče, v propojce ulic Šafaříkova - Brněnská, vše 

na náklady žadatele. Umístění je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 31/27/15: RM ukládá prověřit možnost posunutí značky zákaz vjezdu 

mezi ulicemi Šafaříkova a Brněnská. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 32/27/15: RM ukládá Odboru regionálního rozvoje a Obecnímu 

živnostenskému řádu předložit stanovisko k žádosti o vznik nové ulice žadatele Ranč Valkýra, 

o.s. 



Usnesení z 27. schůze Rady města Hustopeče  

 

4 

 

 

Usnesení RM č. 33/27/15: RM projednala možnost ukončení smlouvy o správě a vypsání 

výběrového řízení na správu VO.  

 

Usnesení RM č. 34/27/15: RM schválila komisi na přípravu zadávací dokumentace VO 

Hustopeče ve složení místostarosta …, …, …., …, ... 

 

Usnesení RM č. 35/27/15: RM bere na vědomí smluvní závazky Technických služeb 

Hustopeče, s.r.o. 

 

Usnesení RM č. 36/27/15: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové 

dokumentace na „Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – změna stavby před 

dokončením“ s Ing Václavem Cichrou se sídlem Šakvická 405, 691 05 Zaječí, IČ 41530047 za 

40.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 37/27/15: RM bere na vědomí odpor do platebního rozkazu Okresního soudu 

v Břeclavi ze dne 26.10.2015, sp. zn. 10 C 206/2015 – 26 ve věci žaloby … o náhradu škody 

33.000,- Kč s přísl.  

 

Usnesení RM č. 38/27/15: RM schválila dodatek č. 3 k rámcové kupní smlouvě na věci movité 

s Hustopečskou mandlárnou s.r.o., Nerudova 24, Hustopeče 693 01, IČ: 29372143, kterým se 

rozšiřuje sortiment prodávaných výrobků. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 39/27/15: RM bere na vědomí Zápis ze stavební komise.  

 

Usnesení RM č. 40/27/15: RM doporučuje ZM ke schválení opravu chybného 

geometrického a polohového určení pozemků dle geometrického plánu číslo 3422-31/2015 

vyhotoveného Ing. Peterem Čmaradou, Komenského 86 a úředně ověřený Ing. Vladimírem 

Ptáčkem, v k.ú. Hustopeče u Brna /dle zákresu v příloze/.  

 

Usnesení RM č. 41/27/15: RM doporučuje ZM ke schválení Souhlasné prohlášení opravy 

geometrického a polohového určení pozemků dle geometrického plánu č. 3422-31/2015 

vyhotoveným ing. Peterem Čmaradou úředně ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem 

ing. Vladimírem Ptáčkem. Text souhlasného prohlášení a geometrického plánu je příloze 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 42/27/15: RM schválila souhlas se stavbou „Hustopeče, p. č. 189/17 – Pilíř 

elektro a pilíř HUP“ dle předložené PD pro SPEKTRA PRAHA, spol. s r. o., U Smaltovny 

245/16, 170 00 PRAHA, v zastoupení investora Klima Carr ČR, s. r. o., Meduňková 611/1, 103 

00 Praha, pro účely vydání územního souhlasu, a to jako vlastníka sousedního pozemku.  

Výsledek hlasování: 7 pro Z: T: 08.12.2015  

 

Usnesení RM č. 43/27/15: RM schválila souhlas s PD na akci „Hustopeče, Nerudova, obnova 

DP, Nečas“ pro ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, 315 00 Brno, v zastoupení stavebníka 

E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 379 49 České Budějovice, jako vlastník 

dotčeného pozemku parc. č. 571/1 KN v k. ú. Hustopeče u Brna, za podmínky umístění nového 

sloupu mimo komunikace.  

 

Usnesení RM č. 44/27/15: RM schválila smlouvu č. 1040008962/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 

2151/6, 379 49 České Budějovice, dle zákresu v příloze smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 45/27/15: RM schválila souhlas s PD na akci „Hustopeče, Havlíčkova, k.NN, 

Hast-develop“ pro ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, 315 00 Brno, v zastoupení 

stavebníka E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 379 49 České Budějovice, jako 

vlastník dotčených pozemků, za podmínky, že v případě rozšiřování parkovacích ploch na 

pozemcích parc. č. 501/1 a 501/5 KN v k. ú. Hustopeče u Brna, provede E.ON Distribuce, a. s., 

na vlastní náklady taková technická opatření, aby toto rozšíření bylo možné.  

 

Usnesení RM č. 46/27/15: RM schválila smlouvu č. 1030025430/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 

2151/6, 379 49 České Budějovice, dle zákresu v příloze smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 47/27/15: RM schválila souhlas se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene na stavbu „Reko VTL DN 500 Brodské - V. Němčice IV“ pro investora RWE 

GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za podmínky, že přechod 

plynovodu pod komunikací vedoucí k hotelu „Růženy“ bude proveden protlakem.  

 

Usnesení RM č. 48/27/15: RM schválila souhlas s odstraněním části objektu p. č. 1164//1, na 

ul. Brněnská, Hustopeče, dle PD č. 2015/202, vyhotovené spol. OK Atelier s.r.o., Zámecké 

nám. 2, 690 02 Břeclav, pro spol. BUILDSTEEL, s. r. o., Mírová 1098/4, Hustopeče, v 

zastoupení investora p. …, …, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 49/27/15: RM schválila smlouvu o souhlasu s demolicí části objektu p. č. 

1164//1, na ul. Brněnská, Hustopeče, dle PD č. 2015/202, vyhotovené spol. OK Atelier s.r.o., 

Zámecké nám. 2, 690 02 s p. …, … Hustopeče, s kaucí ve výši 20.000 Kč splatnou před 

podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 50/27/15: RM schválila souhlas s PD na stavbu „Odstavná plocha pro osobní 

automobily na parc. č. 1164/1 a 1165/1, Hustopeče“ vyhotovené spol. O. K Atelier, Zámecké 

nám. 2, 690 02 Břeclav, pro spol. BUILDSTEEL, s. r. o., Mírová 1098/4, Hustopeče, v 

zastoupení investora p. Josefa Válka, L. Svobody 1057/28, Hustopeče, pro účely vydání 

územního souhlasu.  

 

Usnesení RM č. 51/27/15: RM schválila variantu č. 3 předložené PD spol. Eling pro umístění 

nové kioskové trafostanice spol. E.ON v ul. Na Hradbách RM požaduje předložení detailního 

výkresu se zakreslením umístění kioskové trafostanice. RM požaduje souhlas případných 

majitelů sklepů pod pozemkem k umístění trafostanice. RM nesouhlasí s variantami 1,2. 

Varianta 3 je možná za předpokladu doložení výkresu a souhlasů. Varianty jsou přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 52/27/15: RM schválila souhlas se Smlouvou č. 1/57 971 o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene na stavbu „Přeložka NTL přípojky pro stavbu “Polyfunkční bytový 

dům II, Kollárova ulice, číslo stavby: 8800081680“ dle přiložené PD, pro investora RWE 

GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem a QUATRO development, 

s.r.o., IČO: 29356598, Na Hradbách 424/3, Hustopeče PSČ 693 01 s kaucí ve výši 5.000 Kč, 

splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 53/27/15: RM schválila revokaci Usnesení RM č.  60/20/15 a schvaluje 

nové usnesení: RM ukládá MPO podat odvolání – námitku proti rozhodnutí Stavebního úřadu 

MěÚ Hustopeče ve věci stavebního řízení na povolení stavby Polyfunkčního domu II. 
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stavebníka Quatro development s.r.o. pokud bude stavba vyšší než 3 nadzemní podlaží (v 

původní žádosti byly 4 patra). 
 

Usnesení RM č. 54/27/15: RM odkládá schválení souhlas se Smlouvou č. 7700071426 

_1/BVB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu č. 7700071 426 „REKO MS 

Hustopeče – Jiráskova + 1“ dle přiložené PD, pro investora RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, 

Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem s kaucí ve výši 40.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 55/27/15: RM schválila požadavek na předložení detailního výkresu, zda 

rekonstrukce dle projektové dokumentace č.3324_2 na stavbu „REKO MS Hustopeče – 

Jiráskova + 1“ projektanta GAsAG, s. r. o., Běloruská 6, 625 00 Brno, pro územní řízení a 

stavební povolení pro investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 

bude zasahovat do komunikace. V případě, že bude zasahovat do komunikace, bude předloženo 

zastupitelstvu s kladným vyjádřením za předpokladu, že bude komunikace uvedena do 

bezvadného stavu a s doporučením opravy komunikace 3m z každé strany od plynovodu. Aby 

povrch byl celistvý v celé křižovatce.  

 

Usnesení RM č. 56/27/15: RM schválila souhlas se Smlouvou č. 7700071424_2/BVB o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu č. 7700071 424 „REKO MS Hustopeče 

- Mrštíkova II, číslo stavby: 7700071424“ a „REKO MS Hustopeče - Mrštíkova, číslo stavby: 

57 971“ dle přiložené PD, pro investora RWE GasNet, s. r. o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 

17 Ústí nad Labem s kaucí ve výši 120.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 57/27/15: RM ukládá vedení města jednat se společností Energo 

Hustopeče s.r.o., o převzetí smluv na dodávku plynu na rok 2016 s dodavatelem plynu 

vysoutěženým v rámci aukce společností Tender Servis. 

 

Usnesení RM č. 58/27/15: RM schválila neprodloužení smluv o dodávce tepelné energie s 

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

místa Kpt. Jaroše 1001/1, Žižkova 1 v Hustopečích.  

 

Usnesení RM č. 59/27/15: RM schválila ukončení pronájmu kotelen včetně technologického 

zařízení pro společnost Energo Hustopeče, Dukelské nám. 10, Hustopeče 693 01, IČ: 25509144 

k 31.12.2015.  

 

Usnesení RM č. 60/27/15: RM schválila odložení udělení souhlasu k projektové dokumentaci 

projektanta Ing. Libora Schwarze, Dlouhá 2, Hustopeče na stavbu „Stavební úpravy oplocení, 

nové oplocení u krematoria k. ú. Hustopeče u Brna, parc. č. 506/2, 506/5“, pro investora 

Krematorium Hustopeče, s. r. o., se sídlem Úvoz 508/5, 602 00 Brno. Projekt doporučuje 

schválit po dořešení majetkoprávního vypořádání. RM požaduje zákres odvodnění urnového 

háje a jeho zachování a přístup k údržbě, který vede přes pozemek parc.č.506/2.  

 

Usnesení RM č. 61/27/15: RM schválila souhlas s PD vyhotovenou projektantem G-

RADIANT spol. s r.o., Stromořadní 9, Břeclav na akci PLYNOFIKACE BYT. DOMU, 

Hustopeče, Generála Peřiny 1298-99 pro investora Společenství vlastníků bytových jednotek 

pro dům č.p.1298 a č.p. 1299 na ulici Generála Peřiny v Hustopečích, IČO: 28351541 za 

podmínky provedení protlakem pod komunikací.  

  

Usnesení RM č. 62/27/15: RM schválila souhlas se smlouvou o souhlasu se stavbou 

plynovodní přípojky na pozemku města pro Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům 
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č.p.1298 a č.p. 1299 na ulici Generála Peřiny v Hustopečích, IČO: 28351541, dle přiložené PD 

a s kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 63/27/15: RM schválila výběr dodavatele na nákup dětských odrážedel, 

dětských přileb a dětských elektro autíček. Nákup bude hrazen z nadačního příspěvku Nadace 

Partnerství, který město získalo na základě umístění v soutěží s projektem Dětské dopravní 

hřiště jakou součást programu dopravní výchovy.  

 

Usnesení RM č. 64/27/15: RM schválila smlouvu o dílo na průzkumové a projekční práce na 

akci Plán péče o vybrané prvky ÚSES Zřízení v k.ú. Hustopeče u Brna s Ing. Ondřejem 

Remešem se sídlem Nové domky 131, 747 56 Dolní Životice, IČ 75351153 za částku 35.000,- 

Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 65/27/15: RM schválila smlouvu o dílo na průzkumové a projekční práce na 

akci Plán péče o vybrané prvky ÚSES Zřízení v k.ú. Hustopeče u Brna s Ing. Davidem 

Mikoláškem – TOPGREEN, se sídlem Sadová 336, 664 43 Želešice, IČ 62172433, za částku 

32.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 66/27/15: RM bere na vědomí seznam investic krytých rozpočtem pro rok 

2015 a seznam možných investic na rok 2016 pro určení priorit města v oblasti investiční 

výstavby. Seznam investic je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 67/27/15: RM doporučuje ZM ke schválení seznam projektových 

dokumentací na stavební investice jako přílohu rozpočtového opatření ZM na prosinec 2015. 

Seznam projektových dokumentací je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 68/27/15: RM schválila Smlouvu o dílo se společností Viadesigne s.r.o., IČ: 

27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav na zhotovení projektové dokumentace ulice 

Nerudova za cenu ve výši 135.653,- Kč včetně DPH s termínem dokončení v únoru 2016. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 69/27/15: RM schválila Smlouvu o dílo se společností Viadesigne s.r.o., IČ: 

27696880, Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav na zhotovení projektové dokumentace ulice 

Dvořákova za cenu ve výši 117.854,- Kč včetně DPH s termínem dokončení v březen 2016. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 70/27/15: RM schválila nájemní smlouvu s Valentinem Georgievem 

Vasilevem, Dobrovského 76/12, Hustopeče, IČ:  75850591 na pronájem objektu garáže na 

pozemku p.č.885/19 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku p.č.885/23 o 

výměře 120 m2 vedeného jak ostatní plocha, vše zapsáno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u 

Brna za roční nájemné 77.412,- Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 71/27/15: RM schválila uzavírku ul. Komenského ve dnech 26. a 27.11.2015 

z důvodu navážení materiálů na rekonstrukci objektu SOŠ a SOU Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 72/27/15: RM schválila roční odměnu řediteli příspěvkové organizaci města 

(ZŠ Komenského) ve výši 10.000,- Kč. Zdůvodnění odměny je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 73/27/15: RM bere na vědomí výsledku veřejnosprávní kontroly ZŠ 

Hustopeče, Komenského 2.  
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Usnesení RM č. 74/27/15: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise ze dne 

27.10.2015.  

 

Usnesení RM č. 75/27/15: RM souhlasí s uspořádáním ankety Sportovec roku a navrženou 

organizací.  

 

Usnesení RM č. 76/27/15: RM bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne 16.11.2015  

 

Usnesení RM č. 77/27/15: 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 2016 č. M/2016/1852 ve výši 491.750,- Kč a 

Žádost o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2016 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 23.250,- Kč. Texty žádostí jsou 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 78/27/15: RM schválila přijetí pana …, nar. …, bytem … Hustopeče do Domu 

– Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče ke dni  8. 12. 2015.  

 

Usnesení RM č. 79/27/15: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. 114 – Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem 

a panem … od 8. 12. 2015 do 31. 12. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 80/27/15: RM neschválila Darovací smlouvu mezi Městem Hustopeče jako 

obdarovaným a panem …, nar. …, bytem … Hustopeče, jako dárcem. Text smlouvy je přílohou 

zápisu  

 

Usnesení RM č. 81/27/15: RM bere na vědomí zápis z jednání Sociální komise ze dne 

2.11.2015  

 

Usnesení RM (úkol) č. 82/27/15: RM ukládá Sociální komisi vypracovat pravidla a metodiku 

u sociálního programu na podporu zejména nadaných dětí ze sociálně slabých rodin. 

 

Usnesení RM č. 83/27/15: RM schválila přidělení bytové jednotky č. 412 do nájmu panu …, 

nar. …, trvale bytem … Hustopeče, a to ode dne 01. 12. 2015. Rada města schválila nájemní 

smlouvu k bytu č. 412 v ubytovně Mostař, uzavřenou mezi městem Hustopeče a …, nar. …, 

trvale bytem … Hustopeče, a to s účinností ode dne 01. 12. 2015. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 84/27/15: RM schválila pořízení nového osobního vozidla KIA VENGA 1,4 

od společnosti Agrotec, a.s., Brněnská 74, Hustopeče za poptanou cenu 298 980 Kč, pro potřebu 

Městského úřadu Hustopeče (OSPOD). Financování vozidla bude zajištěno pomocí leasingu 

nebo úvěru s první splátkou ve výši 20% z ceny vozu. Současně rada města pověřuje tajemníka 

MVDr. Michalicu podpisem všech smluv pro zajištění pořízení vozidla.  

 

Usnesení RM č. 85/27/15: RM schválila změnu maximální kapacity objektu TU Celné na max. 

40 osob včetně úpravy ceníku dle návrhu.  

 

Usnesení RM č. 86/27/15: RM schválila zadání zakázky na obnovení protipožárního nátěru 

ve sportovní hale firmě Jiří Caha, Dlouhá 1207/14, Hustopeče, IČ 11505745, za vysoutěženou 

cenu 140.000 Kč.  
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Usnesení RM (úkol) č. 87/27/15: RM ukládá vedení města podat žádost na Obecní 

živnostenský úřad o zřízení živnostenských oprávnění pro:  

1) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené rychlosti přesahující 3,5 tuny, ...  

2) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady  

3) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

+ zápis do evidence zemědělského podnikatele. 

 

Usnesení RM č. 88/27/15: RM schválila přípravu vyhlášení veřejné zakázky na dodávku 

techniky (traktor se středovým sečením se sběrným košem a zametacím kartáčem pro zimní 

údržbu) pro Městské služby Hustopeče v ceně do 900.000 Kč vč. DPH.  

S termínem platby z rozpočtu roku 2016.  

Vyhlášení je podmíněno schválením položky v rozpočtu pro Městské služby na rok 2016.  

 

Usnesení RM č. 89/27/15: RM schválila na základě žádosti, udělení výjimky z Obecně 

závazné vyhlášky města Hustopeče č. 2/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky, Agrotec, 

a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, pro den 18.12.2015 a to uskutečněním ohňostroje od 18:00 

hod. na Dukelském náměstí, Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 90/27/15: RM schválila přijetí dotace pro ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu Otevíráme 

dveře do Evropy reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0246, ve výši 962.043 Kč. Po městě není požadováno 

spolufinancování.  

 

Usnesení RM č. 91/27/15: RM schválila přijetí dotace pro ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 

z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu Každý den 

v Evropě, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/57.0300, ve výši 453.010 Kč. Po městě není požadováno 

spolufinancování.  

 

Usnesení RM č. 92/27/15: RM schválila uzavření Mateřské školy Školní i Mateřské školy Na 

Sídlišti (Na Sídlišti 5 a Komenského 4) v době vánočních svátků, tj,. od 23.12.2014 do 3.1.2015. 

Provoz bude zahájen od pondělí 4.1.2015.  

 

Usnesení RM č.  93/27/15: RM schválila 11. rozpočtové opatření v předložené podobě. Text 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 94/27/15: RM schválila smlouvu o spolupráci s Fair – Net o.s. se sídlem 

Janáčkova 1, Hustopeče 693 01, IČ 27047989 na zajištění internetové konektivity v lokalitě 

hřiště Lipová v Hustopečích, za účelem přenosu dat z kamerového systému. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 95/27/15: 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 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 …, … Hustopeče, pro den 5. 12. 2015 a to prodloužením 

na dobu od 20:00 do 02:00 hod. dne následujícího, pro dobročinný koncert skupiny Pool Litters 

v M-klub Hustopeče, Herbenova 4.  
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Usnesení RM č. 96/27/15: RM projednala zprávu výběrové komise výběrového řízení na 

funkci Ředitel/ka příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Hustopeče vyhlášeného dne 

04.11.2015 a schválila zrušení výběrového řízení na funkci Ředitel/ka příspěvkové organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče vyhlášeného dne 04.11.2015.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 97/27/15: RM ukládá vyhlásit nové výběrové řízení na obsazení 

funkce Ředitel/ka příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Hustopeče dle oznámení o 

výběrovém řízení, viz. příloha. Výběrová komise bude ve složení předseda výběrové komise 

PaedDr. Potměšilová Hana, členové výběrové komise - …, …, …, …, … a tajemník výběrové 

komise ...  

 

Usnesení RM č. 98/27/15: RM navrhuje zařadit do rozpočtu 2016 investice dle přílohy. 

Předložený návrh rozpočtu bude doplněn dle připomínek RM.  

 

Usnesení RM č. 99/27/15: RM schválila servisní smlouvu Elektronizace Městského úřadu 

Hustopeče a smlouvu o technické podpoře na software OptimiDoc s firmou SPIN SERVIS s.r.o. 

se sídlem Škroupova 62, 636 Brno, IČ 25583735. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 100/27/15: RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro seniory ze dne 

9.11.2015  

 

Usnesení RM (úkol) č. 101/27/15: RM ukládá předložit rozpočet na akce komise pro seniory 

na rok 2016. 

 

Usnesení RM č. 102/27/15: RM schválila zvýhodněné vstupné pro členy Svazu tělesně 

postižených v ČR, místní organizace Hustopeče na 20 Kč/osoba na adventní koncerty v kostele 

sv. Václava  

29. 11. 2015 Pěvecké sbory Virtuosi di Mikulov a Kantilena  

13. 12. 2015 SRDCE křesťanská folková skupina ze Šakvic  

20. 12. 2015 Husakovo Quarteto  

Členové STP mají možnost zakoupit toto zvýhodněné vstupné pouze na místě před konáním 

koncertu a prokáží se průkazkou (potvrzením).  

 

Usnesení RM č. 103/27/15: RM bere na vědomí informaci o dopisu Mgr. Pavla Černého, 

právního zástupce firmy Buildsteel s. r. o., k dopisu „Pozemky společnosti Buildsteel s. r. o. v 

lokalitě Nad Hřbitovem – výzva k řešení“, a způsob vyřízení části dopisu týkající se územního 

plánování. 

 

Usnesení RM č. 104/27/15: RM souhlasí s umístěním reklamy společnosti Agrotec 

ve sportovní hale. RM nesouhlasí s navrženým vzhledem a požaduje předložit vedení města 

návrh reklamy. Na baneru bude umístěn znak města. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 105/27/15: RM ukládá MPO zadat zpracování studie podélných 

parkovacích stání na ul. Šafaříkova.  

 

Usnesení RM č. 106/27/15: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se 

zhotovitelem Zahradnické úpravy s.r.o., Jílkova 124, 615 32 Brno, kterým se mění cena díla o 

hodnotu méněprací u projektu „Obnova větrolamu“. Text Dodatku je přílohou tohoto zápisu. 
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Usnesení RM č. 107/27/15: RM schválila pověření pro tajemníka MVDr. Michalicu na jednání 

s makléřskou firmou OK Group a.s., Mánesova 3014/16, Brno, IČ: 25561804, ve věci přípravy 

pojištění města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 108/27/15: RM bere na vědomí účast města Hustopeče na projektu „Česko 

zpívá koledy“ dne 09.12.2015 v 18 hod. 

 


