
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 30. schůze Rady města Hustopeče  

konané dne 22.12.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/30/15: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 

Usnesení RM č. 2/30/15: RM schválila jmenování na funkci Ředitele příspěvkové organizace 

Sportovní zařízení města Hustopeče pana Bc. Martina Lengála, …, Šitbořice, s účinností od 

01.03.2016, se zkušební dobou 6 měsíců a s dobou neurčitou. 

 

Usnesení RM č. 3/30/15: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam plnění úkolů 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 4/30/15: RM neschvaluje pokácení smrku rostoucího na ul. Nerudova na 

pozemku p. č. KN 869/1, který je ve vlastnictví města Hustopeče.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 5/30/15: RM ukládá uklidit pozemek kolem smrku rostoucího na ul. 

Nerudova na pozemku p. č. KN 869/1, odbor životního prostředí prověří původce černé 

skládky. 

 

Usnesení RM č. 6/30/15: RM schválila souhlas k PD č. 24/2015 „PLYNOINSTALACE“ 

projektanta PRESTOP, Bří Mrštíků 10, 691 72 Klobouky u Brna, pro investora …, Gen. Peřiny 

…, 693 01 Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 7/30/15: RM schválila souhlas se Smlouvou o souhlasu s rekonstrukcí 

plynovodní přípojky na pozemku města dle předložené PD č. 24/2015 „PLYNOINSTALACE“ 

projektanta PRESTOP, Bří Mrštíků 10, 691 72 Klobouky u Brna, s …, Gen. Peřiny …, 693 01 

Hustopeče, s kaucí ve výši 10.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 8/30/15: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci č.3324_2 na stavbu 

„REKO MS Hustopeče – Jiráskova + 1“ vyhotovené projektantem GAsAG, s. r. o., Běloruská 

6, 625 00 Brno pro územní řízení a stavební povolení na pozemku parcela číslo KN 598/1 

investoru RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem. Projektová dokumentace 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 9/30/15: RM schválila souhlas 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. situace projektové dokumentace je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 10/30/15: RM schválila nájemní smlouvu s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 

Hustopeče, IČ: 29380421 na pronájem pozemku p.č.1255/2 a části pozemku p.č.1255/1 o 

výměře 733 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za měsíční nájemné 23.168 Kč + DPH. Smlouva se 

uzavírá na dobu 30 dnů 

 

Usnesení RM č. 11/30/15: RM schválila záměr pronájmu pozemků p.č. 1255/2 vedeného jak 

ostatní plocha a části p.č.1255/1 o výměře 733 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, vše zapsané na LV 

č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 
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Usnesení RM č. 12/30/15: RM schválila smlouva o umístění a provozu sběrných nádob s 

Nezávislým charitativně-ekologickým sdružením AIDED-EU, sídlem Hlohovec, Dolní konec 

76, 691 43, IČ: 017 95 414. Text smlouvy je přílohou. 

 

Usnesení RM č. 13/30/15: RM bere na vědomí informaci o plánované obsazenosti nafukovací 

haly. 

 

Usnesení RM č. 14/30/15: RM schválila zrušení výsledku veřejné zakázky na nafukovací halu 

z důvodu, že vysoutěžená cena není krytá rozpočtem města. 

 

Usnesení RM č. 15/30/15: RM schválila přípravu znovu vyhlášení veřejné zakázky na 

dodávku nafukovací haly dle podmínek zákona o zadávání veřejných zakázek a dotačních 

podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

Usnesení RM č. 16/30/15: RM schválila upřesněný projekt "Křížový vrch má co nabídnout" 

v aktuálně předkládaném znění (doplnění o gril v místě 3, stanoviště č. 4 zrušeno). 

 

Usnesení RM č. 17/30/15: RM schválila výběr uchazeče, který podal nejvhodnější nabídku na 

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

Ing. Eva Trojková se sídlem ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČ 41012127 za 128.000,- Kč. 

Dodavatel není plátce DPH. 

 

Usnesení RM č. 18/30/15: RM schválila uchazeče, který se umístil na 2. místě s nabídkou na 

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

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

 

Usnesení RM č. 19/30/15: RM schválila smlouvu o dílo na akci „PD na zřízení parkoviště na 

ul. Bratislavská v Hustopečích“ s Ing. Evou Trojkovou se sídlem ČSA 220, 691 41 Břeclav, IČ 

41012127 za částku 128.000,- Kč. Dodavatel není plátce DPH. 

 

Usnesení RM č. 20/30/15: RM schválila smlouvu o dílo s Ivem Stolkem, Pramenná 97/10, 

Brno 64100, IČ: 64285103 na zhotovení studie stavby „Multifunkční centrum pro město 

Hustopeče, stavební úpravy, nástavba a přístavba městského kina“ za cenu 190.000 Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 21/30/15: RM schvaluje úpravu projektu parkování v ulici Vrchlického 

snížením o 3 parkovací místa zprava, od křižovatky s ulicí Tábory. Současně dojde k posunutí 

parkovacího místa pro ZTP blíže k ulici Brněnská. 

 

Usnesení RM č. 22/30/15: RM bere na vědomí podnět občanky z Herbenovy farmy. Rada 

města se situací v lokalitě dlouhodobě zabývá, ale v území nejsou doposud vyřešeny majetkové 

poměry k veřejným plochám. 

 

Usnesení RM č. 23/30/15: RM schválila vyjádření města Hustopeče vůči požadavku 

společnosti Buildsteel s.r.o. na směnu pozemků a změnu územního plánu. Text dopisu je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 24/30/15: RM schválila Pojistnou smlouvu č. 8060378519 s ČSOB 

Pojišťovnou, a.s., Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí č. 1458, IČ 45534306 na 
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pojištění majetku města dle přiložené specifikace za roční pojistné 141.040 Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 25/30/15: RM schválila Pojistné smlouvy o komplexním pojištění vozidel 

s Kooperativou pojišťovnou, a.s. čps. 6319158800 na vozidlo HAKO rz B01 2900, a čps 

6319157680 na vozidlo CASE rz B01 5005, obě vozidla jsou v majetku města Hustopeče. 

Smlouvy jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 26/30/15: RM schválila předložený návrh 12. rozpočtového opatření města 

Hustopeče na rok 2015. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 27/30/15: RM schválila smlouvy na pronájem bytových jednotek na ubytovně 

Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Jedná se o smlouvy na dobu určitou s platností 

od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 31. 12. 2016: Pro 

následující nájemníky: 

a) Byt. jednotka 1 – byt č. 109 a 111 - … a … s dětmi … a … + 100 Kč za sklad a 100 Kč za 

psa 

b) Byt. jednotka 2 – byt č. 117 - … 

c) Byt. jednotka 3 – byt č. 120 - …, syn … 

d) Byt. jednotka 4 – byt č. 124 a 125- …, vnuk … 

e) Byt č. 202, 203 a 204 - …, dcera … + 100 Kč měsíčně za psa 

f) Byt č. 209 - … 

g) Byt č. 210 - … 

h) Byt č. 211 - … 

i) Byt č. 212 - … + 50 Kč měsíčně za sklad č. 230 

j) Byt č. 213 - … 

k) Byt č. 309 - … 

l) Byt č. 312 a 313 - …, … + 200 Kč měsíčně za psy + 100 Kč měsíčně za sklad č. 207. 

m) Byt č. 402 - … 

n) Byt č. 403 - … 

o) Byt č. 404 - … 

p) Byt č. 409 - … 

q) Byt č. 410 a 411 - …, dcera … + 200 Kč měsíčně za sklad č. 407 a 408 

r) Byt č. 413 - … 

 

Usnesení RM č. 28/30/15: RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Hustopeče a 

nájemnicí …, trvale bytem Palackého …, Hustopeče, k bytu č. 310 a 311 v ubytovně Mostař a 

to od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016. Paní … bude byt užívat se synem …. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 29/30/15: RM schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Hustopeče a 

nájemnicí …, trvale bytem Kpt. Jaroše …, Hustopeče, k bytu č. 109 a 111 v ubytovně Mostař 

a to od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 s právem opce 1 měsíce, nejpozději však do 31. 3. 2016. Paní 

… bude byt užívat s dcerami … a …. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 30/30/15: RM bere na vědomí Zápis z Komise pro seniory a handicapované 

občany ze dne 7.12.2015 a schvaluje rozpočet komise 20.000 Kč pro rok 2016. Účel čerpání 

bude upřesněn. 
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Usnesení RM č. 31/30/15: RM schválila vyhlášení ankety Sportovec roku 2015 Hustopeče 

včetně schválení podmínek a finančního požadavku. 

 

Usnesení RM č. 32/30/15: RM schválila akceptaci pro textovou a obrazovou část Územní 

studie – Hustopeče S5 a Územní studie – Hustopeče S9, které jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 33/30/15: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení „Změna 

č. 1 územního plánu Hustopeče“, se zhotovitelem Arch. design, s.r.o., Sochorova 3178/23, IČO 

25764314, kterým se upravuje termín dodání návrhu Změny č. 1 ÚP Hustopeče a Vyhodnocení 

vlivu na udržitelný rozvoj území, a to do 31.12.2015. 

 

Usnesení RM č. 34/30/15: RM schválila stanovení příplatku za vedení pro ředitele 

příspěvkových organizací města: ředitel ZŠ Komenského 55%, ředitel ZŠ Nádražní 50%, 

ředitelé Mateřských škol 47%, ředitel Centra volného času 37% a ředitel Sportovního zařízení 

města 37%.  Výše příplatku se vypočítává z platového tarifu nejvyššího platového stupně v 

platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. Vypočtená částka se zaokrouhlí na celé 

desetikoruny nahoru, nesmí však překročit nejvyšší částku stanovenou v § 124 zákona č. 

262/2006 Sb. zákoník práce. Účinnost tohoto ustanovení je od 1.1.2016. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 35/30/15: RM ukládá předložit ředitelům příspěvkových organizací 

města organizační strukturu jimi řízené organizace pro stanovení příslušného stupně řízení a 

správné přiřazení příplatku za vedení. 

 

Usnesení RM č. 36/30/15: RM schválila úpravu osobního příplatku paní … - zvýšení na 

2.000,- Kč. S účinností od 1.1.2016.  

Zdůvodnění: Za dlouhodobé dosahování velmi dobrých pracovních výsledků 

 

Usnesení RM č. 37/30/15: RM schválila v souladu s § 146 a §149 zákona č.561/2004 Sb., 

(školský zákon) provedení změny v zápisu v rejstříku škol a školských zařízení přidáním 

akademického titulu Mgr. ředitelce školy Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, příspěvková 

organizace, …. RM pověřuje ředitelku … k podání žádosti o zápis výše zmíněné změny. 

 

Usnesení RM č. 38/30/15: RM schválila ponechání finančního příspěvku města v rozpočtu 

Mateřské školy Hustopeče, Na Sídlišti 5, ve výši 15.000 Kč na rok 2015 na stavební práce. 

 

Usnesení RM č. 39/30/15: RM schválila vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní 

škola Hustopeče, Komenského 163/2, v účetní hodnotě 469.818,64 Kč dle přiloženého 

seznamu. Likvidace bude provedena odvozem vyřazeného majetku na sběrný dvůr města. 

 

Usnesení RM č. 40/30/15: RM schválila vyřazení majetku města Hustopeče z ORJ 273 – 

Městské služby Hustopeče v hodnotě 5.979 Kč, z ORJ 269 – Parky, Hřiště v hodnotě 

198.423 Kč, z ORJ 267 – Čištění města v hodnotě 2.680 Kč a z ORJ 208 – Chodníky a 

komunikace v hodnotě 469.679 Kč, dle přiloženého seznamu. Likvidace bude provedena 

odvozem vyřazeného majetku na sběrný dvůr města, případně odprodejem. 

 

Usnesení RM č. 41/30/15: RM schválila zařazení žádosti gymnázia Hustopeče T.G.M. mezi 

ostatní žádosti o dotace a postupují je příslušným komisím k posouzení a vyhodnocení spolu 

s ostatními žádostmi o dotace. 

 

Usnesení RM č. 42/30/15: RM schvaluje prohlášení o započtení pohledávky města Hustopeče 

vůči Energii pod kontrolou, obecně prospěšné společnosti z titulu vyúčtování elektrické energie 
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v celkové výši 87.910,- Kč proti pohledávce EPK vůči městu z titulu splatné zálohy za 

elektrickou energii ve výši 110.500,- Kč. 

 

Usnesení RM č. 43/30/15: RM schvaluje objednávku na dodávku zpracování grafického 

konceptu prezentace města, jehož výstupem bude elektronický grafický manuál od pana Lukáše 

Průdka, IČ 01999796, za nabídkovou cenu 54.000 Kč. Dodavatel není plátce DPH. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 44/30/15: RM ukládá zajistit vodorovné dopravní značení pro 

vyznačení zákazu zastavení a stání na ulici Dobrovského před vjezdy do nemovitostí 

 

Usnesení RM (úkol) č. 45/30/15: RM ukládá prověřit realizaci zakázky osvětlení ve sportovní 

hale s důrazem na instalaci krytů pro zajištění rozptylu světla. 

 


