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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

  

Usnesení z 32. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 19.01.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení RM č. 1/32/16: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 

Usnesení (úkol) č. 2/32/16: RM ukládá prověřit možnost dotace na rekonstrukci topení, 

zateplení budovy a výměnu oken plus příprava projektu pro budovy Dům – Penzion pro 

důchodce a Mostař. 

 

Usnesení RM č. 3/32/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 4/32/16: RM schválila vyzvat ŘSD a ÚZSVM k předložení souhlasného 

prohlášení na pozemky v k.ú. Hustopeče u Brna dle žádosti navrhovatelů (těleso dálnice). 

 

Usnesení RM č. 5/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení text prohlášení vůči Komerční 

bance, a.s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha, IČ:45317054, kterým se město zavazuje vrátit 

výstavci bankovní záruku č.1300241029 na krytí části záručních oprav, a to až po úhradě 

vyčíslených nákladů na opravy krytého bazénu v Hustopečích ve výši 314.044,50 Kč na 

bankovní účet města. Město se následně vzdává všech ostatních nároků z této bankovní záruky. 

 

Usnesení RM č. 6/32/16: RM bere na vědomí Zápis č. 5 pracovní skupiny na rekonstrukci 

Dukelského náměstí ze dne 4.11.2015, včetně příloh, jako výstup z činnosti pracovní skupiny 

pro přípravu rekonstrukce Dukelského náměstí.  

 

Usnesení RM č. 7/32/16: RM ukládá předložit na další RM projekt Setkání pod nebem a 

podkladové materiály. 

 

Usnesení RM č. 8/32/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „Reko 

MS Hustopeče - Lipová +2, číslo stavby: 52350“ na pozemcích města Hustopeče parcela číslo 

KN 1657/1, 1677/1, 2067 v rozsahu dle geometrického plánu číslo . 3464-1/2015 ze dne 

08.12.2015, který vyhotovil DD plus v.o.s. a potvrdil dne 14.12.2015 Katastrální úřad pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 

27295567 se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za jednorázovou úplatu ve výši 

6.050 ,- Kč včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 9/32/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „Reko 

MS Hustopeče – Školní +1, číslo stavby: 52284“ na pozemcích města Hustopeče parcela číslo 

KN 1626, 1635/2, 1655, 1656/1, 1656/2, 1657/1, 1673/1, 1677/1, 2115, 2185/1, 2185/4, 2185/6, 

2185/7, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3462-1/2015 ze dne 07.12.2015, který 

vyhotovil DD plus v.o.s. a potvrdil dne 14.12.2015 Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, 

katastrální pracoviště Hustopeče se společností RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 se sídlem 

Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za jednorázovou úplatu ve výši 17.043,- Kč včetně 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 10/32/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci „Reko 

MS Hustopeče – Školní +1, číslo stavby: 52284“ na pozemcích města Hustopeče parcela číslo 

KN 1657/1, 1673/1, 1673/2, 2115, 2167, 2185/1, v rozsahu dle geometrického plánu číslo 3461-
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1/2015 ze dne 25.11.2015, který vyhotovil DD plus v.o.s. a potvrdil dne 03.12.2015 Katastrální 

úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče se společností RWE GasNet, 

s.r.o., IČ: 27295567 se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17, za jednorázovou 

úplatu ve výši 20.497,- Kč včetně DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 11/32/16: RM bere na vědomí zápis z 13. stavební komise. Zápis je v příloze. 

 

Usnesení RM č. 12/32/16: RM nesouhlasí s projektovou dokumentací pod názvem 

"SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE" na pozemcích parcela číslo KN 5385/28, 

5385/43 vyhotovené společnostní AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 696 06 

Břeclav v zastoupení investora AQUAMID, s. r. o., Krátká 1221/2, Hustopeče. Navrhovaný 

projekt není v souladu s územním plánem. Lokalita má jiné určení dle regulativu. V dané 

lokalitě jsou podmínky nevhodné k budování bydlení v rodinných domech – hluk ze strany 

dálnice. 

 

Usnesení RM č. 13/32/16: RM schválila Smlouvou o souhlasu se stavbou sjezdu a vodovodní, 

kanalizační a plynovodní přípojky na pozemcích města parc. č. 4544/5 a 4544/153 v k. ú. 

Hustopeče u Brna dle PD projektanta Davida Šprincla, U Dráhy 11A/386, Troubsko, PSČ 664 

41, pro stavebníka p. Daniela Palečka, Svážná 328/20, Brno, PSČ 634 00, s vratnou kaucí ve 

výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 14/32/16: RM schválila souhlas k PD č. SB-62II-029 na stavbu „Hustopeče, 

Bratislavská – přeložka kVN, PS Slovácko“ spol. GEPROSTAV energy, s. r. o., …, v 

zastoupení investora E.ON Distribuce , a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, pro 

účely územního řízení a realizaci stavby s podmínkou upravení zelených ploch po realizaci 

stavby ve spolupráci se zodpovědným pracovníkem města za zelené plochy. 

 

Usnesení RM č. 15/32/16: RM nesouhlasí s projektovou dokumentací vyhotovenou 

projektantem Ing. Markem Ondrašíkem, Komenského 804, Rajhrad, PSČ 664 61na stavbu 

„STAVEBNÍ ÚPRAVY LISOVNY VINNÉHO SKLEPA adaptace nástavbou pro trvalé 

rodinné bydlení“ p. …, Kpt. Jaroše …, Hustopeče, PSČ 693 01. Rada města nedoporučuje 

zastupitelstvu města vstup do tělesa rekonstruované vozovky v souvislosti s nově budovanou 

vodovodní přípojkou. Doporučuje přizvat k řízení p. …, jako spoluvlastníka sklepa pod 

vjezdem na pozemek. 

 

Usnesení RM č. 16/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení souhlas se vstupem do tělesa 

nově zbudovaného chodníku na ul. Gen. Peřiny před nemovitostí č. p. 1294 a č. p. 1295 při 

stavbě domovní plynovodní přípojky v rozsahu daném předloženou PD, pro společenství 

vlastníků bytových jednotek, Gen. Peřiny č. p.1294 a č. p. 1295, Hustopeče, PSČ 693 01, IČ 

28358244. 

 

Usnesení RM č. 17/32/16: RM navrhuje přepracování projektové dokumentace vyhotovené 

projektantem Jindřichem Babáčkem, Školní 8, Hustopeče, PSČ 693 01 na akci SAMOSTATNÉ 

VYTÁPĚNÍ BYTOVÉHO DOMU č. p. 1294 a č. p. 1295, Generála Peřiny, Hustopeče, pro 

investora Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p.1294 a č.p. 1295 na ulici 

Generála Peřiny v Hustopečích, IČO: 28358244. Rada města Hustopeče doporučuje vnitřní 

rozvod plynu vést v těsné blízkosti byt. domu. Max.1 m (v PD 5m ) od stěny domu. Ideálně v 

rámci ostatních inž. sítí. 
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Usnesení RM č. 18/32/16: RM odkládá schválení souhlasu k projektové dokumentaci č. 05-

1915 vyhotovené spol. EEIKA Brno s.r.o., Kšírova 120, v zastoupení investora společnosti 

E.ON Distribuce a.s. za podmínek úhrady výkopových prací a v případě, že společnost E.ON 

Distribuce a.s. umožní přiložení kabelů VO do výkopu E.ON – přiložení by bylo na náklady 

společnosti E.ON, Distribuce a.s. kabel veřejného osvětlení by byl na náklady Města 

Hustopeče. Projektová dokumentace je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 19/32/16: RM schválila záměr pachtu pozemku parcela číslo KN 1900 

vedeného jako zahrada zapsaného v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 20/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s …, nar…., 

Družstevní … Hustopeče o bezúplatném zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemku 

p.č.1998/18 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 21/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s …, nar…., 

Družstevní … Hustopeče o bezúplatném zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemku 

p.č.1998/17 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 22/32/16: RM schválila předložit Úřadu vlády ke schválení záměr 

bezbariérových tras z Národního rozvojového programu Mobility pro všechny. 

 

Usnesení RM č. 23/32/16: RM bere na vědomí výsledky zkoušky pevnosti a stability stožárů 

veřejného osvětlení ve městě. 

 

Usnesení RM č. 24/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní činnosti s VHS 

Břeclav s.r.o., Fügnerova. 1161/1, Břeclav 690 64, IČ 42324149 na Hustopečské skákání 

Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové. 

 

Usnesení RM č. 25/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní činnosti s 

NATURAL PACK group s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 28346416 

na Hustopečské skákání Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové. 

 

Usnesení RM č. 26/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní činnosti s NORMA 

Czech, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČ 27742865 na Hustopečské 

skákání Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové. 

 

Usnesení RM č. 27/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní činnosti s 

Radomilem Balounem se sídlem Nádražní 2/4, 691 06 Velké Pavlovice, IČ 14673959 na 

Hustopečské skákání Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové. 

 

Usnesení RM č. 28/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní činnosti s ESOX, 

spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ 00558010 na Hustopečské skákání 

Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové. 

 

Usnesení RM č. 29/32/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní činnosti s Kavyl, 

s.r.o. se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 na Hustopečské skákání Agrotec 

2016, Memoriál Mileny Hübnerové. 
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Usnesení RM č. 30/32/16: schválila smlouvu o poskytnutí vzájemného plnění s GRAWEB 

s.r.o. se sídlem Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče, IČ 26924731 na Hustopečské skákání 

Agrotec 2016, Memoriál Mileny Hübnerové 

 

Usnesení RM č. 31/32/16: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání 2016 s: Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. se sídlem Bratislavská 

130/2, 693 01 Hustopeče, IČ 24124664 

 

Usnesení RM č. 32/32/16: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci s 

AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957 na XII. Agrotec 

Petronas Rally 2016. 

 

Usnesení RM č. 33/32/16: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci s AGROTEC 

a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 34/32/16: RM schválila záměr pronájmu částí pozemku p.č.1185/1 o 

souhrnné výměře 330 m2 (dle zákresu) 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 

 

Usnesení RM (úkol) č. 35/32/16: RM ukládá vedení města vyzvat p. … bytem Velké 

Němčice, Zádvorník … k ukončení smluvních vztahů s dodavateli energií a k odstranění 

elektrického rozvaděče. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 36/32/16: RM ukládá upřesnit žádost na poptávku okenních žaluzií 

pro zbývajících 49 oken ZŠ Nádražní Hustopeče včetně návrhu termínu instalace. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 37/32/16: RM neschválila vyřazení majetku ZŠ Hustopeče, 

Komenského dle návrhu, a požaduje předložit majetek navrhovaný k vyřazení k posouzení 

stavu. Vyřazený majetek bude uložen na sběrném dvoře k dalšímu možnému využití nebo 

prodeji.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 38/32/16: RM ukládá aktualizovat systém vyřazování majetku města 

Hustopeče a jeho příspěvkových organizací, zejména se zaměřením na provádění fyzické 

kontroly vyřazovaného majetku s posouzením jeho stavu a možného dalšího využití, a na 

četnost podávání návrhů na vyřazení v průběhu roku. 

 

Usnesení RM č. 39/32/16: RM schválila dodatek č. 1, který upravuje výši nájmu a služeb 

spojených s nájmem bytových jednotek č. 302, 303 a 304 mezi pronajímatelem městem 

Hustopeče a nájemci …, oba trvale bytem Kpt. Jaroše …, Hustopeče. Účinnost dodatku č. 1 je 

od 1. 2. 2016. 

 

Usnesení RM č. 40/32/16: RM schválila přidělení bytu č. 412 na adrese Kpt. Jaroše 1 

(ubytovna Mostař), Hustopeče, do nájmu panu …, nar. …, trvale bytem Smetanova …, 

Hustopeče, a to s účinností od 1. 2. 2016. 

 

Usnesení RM č. 41/32/16: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 412 na adrese Kpt. Jaroše 

1, Hustopeče, uzavřenou mezi městem Hustopeče (pronajímatelem) a nájemníkem …, nar. …, 

trvale bytem Smetanova 78/2, Hustopeče, a to s účinností od 1. 2. 2016. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 
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Usnesení RM č. 42/32/16: RM schválila dohodu o úhradě peněžitého dluhu v celkové výši 

8.707,- Kč za elektřinu v bytě č. 2 na ul. Smetanova 78/2, v Hustopečích, dle faktury 000151 

ze dne 28.12.2015, formou měsíčních splátek ve výši 600,- Kč s první splátkou v měsíci únor 

2016 s dlužníkem …, nar. …, bytem Brněnská …, Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 43/32/16: RM schválila darovací smlouvu se Zuzanou Kapkovou se sídlem 

U Vodojemu 1251/13, 693 01 Hustopeče, IČ 64457613 na věcný dar v hodnotě 1.230,- Kč na 

I. Městský bál. 

 

Usnesení RM č. 44/32/16: RM schválila darovací smlouvu s Janou Novotnou se sídlem 

Zahradní 135/2, 693 01 Hustopeče, IČ 87545993 na věcný dar v hodnotě 1.140,- Kč na I. 

Městský bál. 

  

Usnesení RM č. 45/32/16: RM schválila darovací smlouvu s Ludmilou Konečnou se sídlem 

L. Svobody 1024/34, 693 01 Hustopeče, IČ 64457559 na věcný dar v hodnotě 400,- Kč na I. 

Městský bál. 

 

Usnesení RM č. 46/32/16: RM schválila darovací smlouvu s Kamilou Kirschnerová se sídlem 

Brněnská 415, 667 01 Židlochovice, IČ 48872521 na věcný dar v hodnotě 2.000,- Kč na I. 

Městský bál. 

 

Usnesení RM č. 47/32/16: RM schválila darovací smlouvu s ELEKTRO-TEAM s.r.o. se 

sídlem Dukelské nám. 96/25, 693 01 Hustopeče, IČ 03052478 na věcný dar v hodnotě 1.500,- 

Kč na I. Městský bál. 

 

Usnesení RM č. 48/32/16: RM schválila darovací smlouvu s Jitkou Jandekovou se sídlem 

Sklepní 121, 691 27 Popice, IČ 40367720 na věcný dar na I. Městský bál. 

 

Usnesení RM č. 49/32/16: RM bere na vědomí vyúčtování akce Hustopečské skákání 2015. 

 

Usnesení RM č. 50/32/16: RM bere na vědomí plán rozpočtu 22. ročníku Burčákových 

slavností 2016, s termínem uskutečnění 29.9. – 1.10.2016. 

 

Usnesení RM č. 51/32/16: RM schválila konání a rozpočet akce Světový duel vín 2016 a 

současně souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Vinařský fond. 

 

Usnesení RM č. 52/32/16: RM schválila Statut, konání a rozpočet akce O Hustopečskou pečeť 

2016 a současně souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Vinařský fond. Statut je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 53/32/16: RM požaduje předložit zdůvodnění přesunu akce O 

Hustopečskou pečeť 2016 z prostor Společenského domu na hotel Centro. 

 

Usnesení RM č. 54/32/16: RM bere na vědomí zápis z komise obřadů a slavností ze dne 

11.1.2016 

 

Usnesení RM č. 55/32/16: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 11. 1. 2016. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 56/32/16: RM ukládá sociální komisi předložit návrh upraveného 

formuláře žádosti o dotaci/dar se zaměřením na sociální služby, dle požadavku uvedeného 

v zápise ze Sociální komise z 11.1.2016  
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Usnesení RM č. 57/32/16: RM bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne 12.1.2016 

 

Usnesení RM č. 58/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení udělení dotací a darů pro: 

1) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na rybářské 

závody dětí pořádané ke Dni dětí a mládeže ve výši 5.000,- Kč 

2) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na zhotovení 

lavice ve tvaru ryby u altánu mezi 1. a 2. rybníkem ve výši 5.000,- Kč 

3) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

pronájem tréninkových hodin ve výši 95.760,- Kč. Částka může být využita pouze na činnost 

pro děti a mládež do 18ti let. 

4) Asia Budo Center, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na celosvětové 

mistrovství světa v Portugalsku ve výši 2.000,- Kč. 

5) Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

činnost organizace ve výši 40.000,- Kč 

6) Muzejní spolek Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na kulturní 

aktivity spolku ve výši 10.000,- Kč 

7) TJ Agrotec Hustopeče poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na soutěže, turnaje, 

náklady na dopravu, náklady na činnost, náklady na mzdu a náklady na nájemné všech oddílů 

ve výši 345.200,- Kč 

8) TJ Agrotec Hustopeče poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pokrytí provozních 

nákladů ve výši 779.800,- Kč. Dotaci je možno čerpat na max. 90% nájemného pro oddíly 

mládeže do 19ti let a max. na 50% nájemného pro oddíly dospělých. 

9) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče, na 

pronájem městského stadionu, ve výši 70.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální využití pro 

oddíly mládeže do 19ti let. 

10) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

dopravu mládeže k mistrovským utkání ve výši 50.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální 

využití pro oddíly mládeže do 19ti let. 

11) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

Pronájem sportovních ploch a zařízení pro zimní přípravu mužstev oddílu kopané FC 

Hustopeče a na materiální vybavení mládežnických mužstev ve výši 60.000,- Kč. Je třeba 

doložit procentuální využití pro oddíly mládeže do 19ti let. 

12) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

turnaje mládeže oddílu kopané ve výši 10.000,- Kč 

13) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

zajištění provozních nákladů fotbalového stadionu včetně kabin ve výši 245.000,- Kč. Je třeba 

doložit procentuální využití pro oddíly mládeže do 19ti let. 

14) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

Mezinárodní turnaj žáků Amfora Cup Poreč Chorvatsko ve výši 5.000,- Kč 

15) JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na nájem 

ve výši 16.552,- Kč 

16) Modelářský klub Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na mezinárodní 

modelářskou soutěž ve výši 3.000,- Kč 

17) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na 

volnočasové aktivity pro seniorskou populaci ve městě a okolí ve výši 0,- Kč. Jedná se o 

komerční aktivitu.  

18) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, poskytnutí dotaci z rozpočtu města Hustopeče na 

osvětovou, vzdělávací aj. činnost Klubu v roce 2016 pro členy klubu a širokou veřejnost města 

Hustopeče ve výši 10.000,- Kč 
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19) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, dotaci z rozpočtu města Hustopeče na činnost TS Lady 

Stars Hustopeče v roce 2016 a spolupráce s evropskými tanečními studii v rámci projektu EU 

Erasmus+ ve výši 40.000,- Kč 

20) Diakonie ČCE – středisko v Brně, dotaci z rozpočtu města Hustopeče na podporu provozu 

Chráněného bydlení Nosislav ve výši 0,- Kč. Není zde žádný klient z Hustopečí. 

21) ZO ČSV, o.s. Hustopeče, dotaci z rozpočtu města Hustopeče na podporu včelařství – 

výsadba medonosných a pyl dávajících stromů pro včely ve výši 10.000,-Kč 

22) Malovaný kraj, o.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na vydávání časopisu 

Malovaný kraj v roce 2016 ve výši 1.000,- Kč. 

23) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče, poskytnutí daru z rozpočtu města 

Hustopeče na činnost v roce 2016 ve výši 6.000,- Kč. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 59/32/16: RM ukládá navýšit rozpočet v položce dotace spolkům a 

organizacím pro rok 2016 na celkovou částku 2.200.000,- Kč. 

 

Usnesení RM č. 60/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení přílohu č.1 k Zásadám města 

Hustopeče pro poskytování peněžitých darů z rozpočtu města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 61/32/16: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č.1 k Zásadám města 

Hustopeče pro poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče 

 

Usnesení RM č. 62/32/16: RM schválila bezúplatné poskytnutí prostor Společenského domu 

na ulici Herbenova 4, Hustopeče dne 21.2.2016 pro Centrum volného času Hustopeče za účelem 

pořádání Dětského karnevalu. 

  

Usnesení RM č. 63/32/16: 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 Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, pro den 19. února 

2016 a to prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 hodin dne následujícího, pro kulturně 

veřejnou akci - ples Gymnázia v sále společenského domu, na ulici Herbenova, Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 64/32/16: 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 Spolek všehoschopných, o.s., Hustopeče, pro den 6. února 

2016 a to prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 hodin dne následujícího, pro kulturně 

veřejnou akci - Country bál v sále společenského domu, na ulici Herbenova 4, Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 65/32/16: 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 SOŠ A SOU Hustopeče, pro den 18. března 2016 a to 

prodloužením na dobu od 20:00 do 03:00 hodin dne následujícího, pro kulturně veřejnou akci 

- plesu SOŠ a SOU Hustopeče v sále společenského domu, na ulici Herbenova 4, Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 66/32/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 2/30/15 a schvaluje nové 

usnesení ve znění: RM schválila jmenování na funkci Ředitele příspěvkové organizace 
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Sportovní zařízení města Hustopeče pana …, Divácká …, Šitbořice, s účinností od 2.2.2016, se 

zkušební dobou 6 měsíců a s dobou neurčitou. 

 

Usnesení RM č. 67/32/16: RM schválila osobní ohodnocení pro …, ředitele SPOZAM, ve 

výši 2.940 Kč od 2.2.2016. 

 

Usnesení RM č. 68/32/16: RM schválila jednorázové zapůjčení tartanového povrchu, pro TJ 

Třineckých železáren Třinec, celkem 60 kusů o rozměrech 2 x 1 m, v době od 5. - 8. 2. 2016, 

za smluvní úplatu 4.000 Kč. 

 

Usnesení RM č. 69/32/16: RM schválila pořízení územně plánovacího podkladu, Územní 

studie – Hustopeče S2 a ukládá ORR MěÚ Hustopeče ve spolupráci s MPO MěÚ Hustopeče 

její zajištění. 

 

Usnesení RM č. 70/32/16: RM schválila vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele Územní 

studie – Hustopeče S2, výzvu a zadávací dokumentaci k podání nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na služby. 

 

Usnesení RM č. 71/32/16: RM schválila komisi pro otevírání oblek s nabídkami a pro 

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zhotovitele veřejné zakázky Územní studie 

– Hustopeče S2 ve složení: 

1. ... člen RMH – náhradník člen RMH: … 

2. … – náhradník … 

3. … – náhradník … 

 

Usnesení RM č. 72/32/16: RM schválila seznam vyzvaných dodavatelů pro podání nabídky 

na zhotovitele Územní, studie – Hustopeče S2: Ing. arch. Zbyněk Pech, Ateliér Fixel a Pech, 

Hudcova 78, 612 00 Brno; Arch. design. s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno; Urbanistické 

středisko Brno, spol. s r. o., Příkop 834/8, Zábrdovice, 615 00 Brno. 

 

Usnesení RM č. 73/32/16: RM schválila udělení věcného daru - cen z prostředků MaK na 

plaveckou soutěž Hustopečský džbánek 2016 v hodnotě do 800,- Kč. 

 

Usnesení RM č. 74/32/16: RM schválila souhlas s užitím znaku města Hustopeče v souvislosti 

se slavnostním vyhlášením ankety Sportovec roku 2015 okresu Břeclav, která proběhne dne 

5.2.2016 v Břeclavi. Znak města bude uveden v oficiálních materiálech ankety, na pozvánkách, 

letácích, závěrečném vyhodnocení. 


