
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 80. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 05.12.2017 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/80/17: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/80/17: RM schvaluje žádost o prominutí pronájmu Společenského sálu na 

Dětský krojový ples dne 7. 1. 2017. 

 

Usnesení č. 3/80/17: RM schválila nájemní smlouvu se společností DELIKOMAT s.r.o., U 

Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ: 63475260 na část prostoru určeného k podnikání o výměře 1 

m2 v přízemí objektu městského úřadu Dukelského nám. 22, Hustopeče za účelem umístění 

nápojového automatu za roční nájemné 10.800,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 4/80/17: RM schválila dodatek č.1  k nájemní smlouvě Anthony Pokorným, Luční 

2424/25, 616 00 Brno, IČ:05927340 který se mění část pronajímané plochy p.č.81/1 o výměře 

14 m2 na ul. Kosmákova s ohledem na lepší dopravně bezpečnostní řešení prostoru.  

 

Usnesení č. 5/80/17: RM schválila nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 na úplatné 

užívání pozemku parc.č. 3810/3 při provádění stavebních úprav venkovního koupaliště v 

Hustopečích. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 6/80/17: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zpětném odběru elektrozařízení 

s ELEKTROWIN, a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ: 27257843. Dodatkem č. 1 se 

nově označuje sběrný dvůr jako místo pro zpětný odběr elektrozařízení.  

 

Usnesení č. 7/80/17: RM ukládá Odboru dopravy, aby zhodnotila dopravní řešení v lokalitě 

Na Vyhlídce.  

 

Usnesení č. 8/80/17: RM ukládá Správnímu odboru a Městským službám prověřit označení 

ulic v lokalitě Na Vyhlídce, ulice Mandloňová, Lékořicová. 

 

Usnesení č. 9/80/17: RM ukládá prověřit možnost umístění veřejného osvětlení směrem k 

lokalitě Na Vyhlídce na pozemku 4542/245 v k.ú. Hustopeče u Brno, který je v majetku 

společnosti STAFIKR, spol. s r. o. 

 

Usnesení č. 10/80/17: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu města s připojením k 

vodovodu novostavby RD na pozemku parc.č. 4544/105 s žadateli … a …, bytem Kobylí č.p. 

....  

 

Usnesení č. 11/80/17: RM schválila Souhlas se stavbou na pozemku města dle projektové 

dokumentace SPK Ing. …, Dlouhá …, Hustopeče, pro investora …, Brněnská …, Velké 

Němčice na akci „Nástrojárna Hustopeče, stavební úpravy suterénu, změna stavby před 

dokončením“, umístění jednotky VZT v suterénu a rozšíření nástrojárny v budově.  

 



Usnesení č. 12/80/17: RM schválila vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy na dobu 

určitou na část objektu občanské vybavenosti Společenský dům, vč. inventáře, který je ve 

vlastnictví města Hustopeče. Objekt občanské vybavenosti se nachází na ulici Herbenova 

423/4, 693 01 Hustopeče a je součástí pozemku parc. č. 279, vše zapsáno u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 13/80/17: RM schválila vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy na dobu 

určitou na část objektu občanské vybavenosti Společenský dům, vč. inventáře, který je ve 

vlastnictví města Hustopeče. Objekt občanské vybavenosti se nachází na ulici Herbenova 

423/4, 693 01 Hustopeče a je součástí pozemku parc. č. 279, vše zapsáno u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 14/80/17: RM schválila záměr pachtu pozemků p.č.5593/163, 5593/258, 

5593/1331 vedených na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 15/80/17: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 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. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 16/80/17: RM doporučuje ZM ke schválení zvolení paní …, nar. …, bytem 

Nerudova …, Hustopeče za přísedící Okresního soudu v Břeclavi dle ustanovení § 64 zákona 

č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.  

 

Usnesení č. 17/80/17: RM bere na vědomí přehled podaných žádostí o dotace z rozpočtu města 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 18/80/17: RM neschválila povolení pro podání žádosti ředitelem SPOZAM o 

pokácení javoru a lípy rostoucích v areálu stadionu u tenisových kurtů na pozemku p. č. KN 

885/1, který je ve vlastnictví Města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 19/80/17: RM ukládá Komisi životního prostředí prověřit stav kaštanů u 

novostavby sklepu na pozemku parc. č. 1360 v k.ú. Hustopeče u Brna a případně navrhnout 

řešení záchrany kaštanů.  

 

Usnesení č. 20/80/17: RM schválila revokaci usnesení č. 21/77/17, kterým: RM schvaluje dle 

doporučení Komise pro životní prostředí podání žádosti o pokácení břízy (dvoukmen) v areálu 

Mateřské školy Hustopeče, Školní 5, a provedení odborného ořezu stromů (smrk, lip a břízy) 

podél plotů k omezení zastínění a spadu listí a jehličí na sousední pozemky. 

 

Usnesení č. 21/80/17: RM schválila dle doporučení Komise pro životní prostření podání 

žádosti o pokácení smrku a břízy v areálu Mateřské školy Hustopeče, Školní 5. Doporučení z 

komise je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 22/80/17: RM schválila smlouvu o dodávce na rozšíření kapacity diskových polí 

pro potřeby Městského úřadu Hustopeče za vysoutěženou cenu 207.923 Kč vč. DPH, od 

dodavatele C SYSTEM CZ a.s., Otakara Ševčíka 938/56, 636 00 Brno, IČ 27675645. Nabídky 

a smlouva jsou přílohou zápisu.  

 



Usnesení č. 23/80/17: RM schválila realizaci rozšíření propojení budovy Radnice s budovou 

Staré pošty novým optickým kabelem za cenu 80.150 Kč od dodavatele Radek Bukovský.  

 

Usnesení č. 24/80/17: RM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 042855/17/OSV.  

 

Usnesení č. 25/80/17: RM schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu č. …, na adrese 

Smetanova … Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem 

Smetanova …, Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Smetanova …, Hustopeče a kterým se 

současným nájemníkům prodlužuje nájem do 30. 11. 2018. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/80/17: RM schválila dohodu o ukončení nájmu bytu č. … na adrese Svat. Čecha 

… mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem Lesní …, Velké Meziříčí a to k datu 31. 

12. 2017. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 27/80/17: RM schválila provedení opravy bytu po nájemci na Svatopluka Čecha 

1 v následujícím rozsahu:  

koupelna - Jiří Kavalíř, Starovice – 29.263 Kč  

Podlaha - Lukáš Kacer, Bořetice – 21.387 Kč  

Malování bytu - Pavel Ponzer, Popice – 5.700 Kč  

Dodání světel + výměna krytů vypínačů - Alois Jakeš, Hustopeče - 12.000 Kč  

Kuchyňská linka - Interia 3000, spol. s r.o., Opatovice – 31.452 Kč  

Plynový sporák - do 6.000 Kč.  

Jednotlivé nabídky jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 28/80/17: RM schválila pojistnou smlouvu s Kooperativou na pojištění osobního 

automobilu Škoda Rapid 9B1 5999.  

 

Usnesení č. 29/80/17: RM schválila uzavření Pojistné smlouvy na pojištění vozidel s ČPP za 

vysoutěženou cenu 96.748,- Kč.   

 

Usnesení č. 30/80/17: RM schválila podání žádosti o zápis změny Centra volného času 

Hustopeče, příspěvková organizace, Šafaříkova 1017, Hustopeče, do rejstříku škol a školských 

zařízení v souladu s § 146, § 149 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„školský zákon“) spočívající ve změně místa poskytování vzdělávání o objekt na ul. Herbenova 

4, Hustopeče (Společenský dům).  

Současně RM pověřuje ředitele CVČ Hustopeče podáním žádosti Krajskému úřadu 

Jihomoravského kraje, odbor školství o změnu zápisu v rejstříku  

 

Usnesení č. 31/80/17: RM schválila vzor Smlouvy o uzavření dohody se snoubenci o konání 

svatebního obřadu mimo místo schválené Radou města Hustopeče. Současně schvaluje 

Pověření k podpisu Smlouvy o uzavření dohody se snoubenci o konání svatebního obřadu mimo 

místo schválené Radou města Hustopeče vedoucím správního odboru.  

 

Usnesení č. 32/80/17: RM schválila vzor Smlouvy o uzavření dohody se snoubenci o konání 

svatebního obřadu v den státního svátku. Současně schvaluje Pověření k podpisu Smlouvy o 

uzavření dohody se snoubenci o konání svatebního obřadu v den státního svátku vedoucím 

správního odboru.  

 



Usnesení č. 33/80/17: RM schválila vymáhání dluhu ve výši 6.000 Kč po …, nar. …, trvale 

bytem Herbenova farma …, Hustopeče prostřednictvím soudního exekutora.  

 

Usnesení č. 34/80/17: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku 626/1 o 

orientační výměře cca 35 m2 za měsíční nájemné do 02/2018 ve výši 827,- + DPH a od 03/2018 

ve výši 1.243,- Kč + DPH. 

 

Usnesení č. 35/80/17: RM schvaluje objednávku monitoringu georadarem na ulici Kpt. Jaroše 

firmou Ing. Rudolf Tengler, IČ: 10239871, Českobratrská 357/13 276 01 Mělník za cenu 

34.485 Kč včetně DPH. 

 
Usnesení č. 36/80/17: RM bere na vědomí zápis odboru dopravy MěÚ Hustopeče z jednání 

na ulici Kpt. Jaroše s Policií ČR – dopravního inspektorátu Břeclav, a to ve věci dopravního 

značení a umístění sloupku. Z projednání vyplývá jednoznačné negativní stanovisko k umístění 

zábrany v jakémkoliv úseku vozovky. 

 
Usnesení č. 37/80/17: RM ukládá podat žádost o doplnění dopravního značení v křižovatce 

silnice II/425 a místní komunikace v ulici Kpt. Jaroše doplnit o sestavu dopravních značek – ve 

směru od Šakvic B13 – zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t s 

dodatkovými tabulkami E7b a E3a. Dopravní značení B13 bude umístěno za vjezd do dvora 

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav. 

 

Usnesení č. 38/80/17: RM schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Girasole, sdružení pro 

pomoc a rozvoj, z.s. Mrštíkova 122/1, Hustopeče, IČ: 26991560, kterým se upřesňuje možný 

způsob užívání pronajatých prostor na poliklinice Hybešova 1417/5, Hustopeče. Text dodatku 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 39/80/17: RM doporučuje ZM ke schválení záměr na uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí směnné na směnu částí pozemku par.č. KN 982/17 vedeného jako orná půda 

o orientační výměře cca 5.500 m2 v grafickém zákresu uvedené jako části a,b,c,d evidované na 

LV č.10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za pozemek ve vlastnictví třetí osoby par. 

č. KN 982/51 a části pozemku 982/18 o výměře cca 30 m2 dle přiloženého zákresu označeného 

písmenem e) obojí evidované na LV 11230 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna. Rozdíl 

ve výměře směňovaných pozemků bude finančně vypořádán za cenu minimálně 1.500,- Kč/ 

m2. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 40/80/17: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče – technologie kina a divadla“ včetně příloh 

 

Usnesení č. 41/80/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky na 

veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče – technologie kina a divadla“:   

1) Audiopro s.r.o. se sídlem Ondříčkova 1244/15, 130 00 Praha 3, IČ 26702371 

2) AV MEDIA se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375 

3) ALTEI spol. s r.o. se sídlem U Háje 29, 14700 Praha 4, IČ 25637274 



4) D – Cinema, s.r.o. se sídlem Jankovcova 1047/39. 170 00 Praha 7, IČ 28391683 

5) GRADIOR, spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2989, 612 00 Brno, /Č 43389404 

 

Usnesení č. 42/80/17: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro posouzení a 

hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního 

řízení „Multifunkční kulturní centrum Hustopeče – technologie kina a divadla“ a „Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče – interiér“ : 

Členové komise: …, …, … 

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení č. 43/80/17: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče - interiér“ včetně příloh 

 

Usnesení č. 44/80/17: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky na 

veřejnou zakázku zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení „Multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče – interiér“:   

1) Kinoexpert s.r.o. se sídlem Korytná 382, 687 52 Korytná, IČ 25315943 

 2) Gramex, spol. s r.o. se sídlem Zbraslavice 399, 285 21 Zbraslavice, IČ 44699166 

3) ŠIBA plus s.r.o. se sídlem ul. Ke Hřišti 507, 252 28 Černošice, IČ 24254479 

4) Kovostal, s.r.o. se sídlem Pivovarská 457, 686 01 Uherské Hradiště, Jarošov IČ 15530507 

5) LUK s.r.o. se sídlem tř. Osvobození 92, 765 02 Otrokovice, IČ 25561464 

 

Usnesení č. 45/80/17: RM schválila navýšení počtu pracovníků pečovatelské služby, pracovní 

pozice: Pracovník sociální péče, platová třída 5, ze stávajícího počtu 3 pracovníci sociální péče 

na 6 pracovníků sociální péče k 1. 1. 2018. 

 
 

V Hustopečích dne 05.12.2017  

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


