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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Zápis z 36. schůze Rady města Hustopeče 

konané dne 22.03.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 
 
 

Usnesení RM č. 1/36/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/36/16: RM bere na vědomí informace o možnosti investic města do 

podílových fondů.  
 

Usnesení RM č. 3/36/16: RM schválila Smlouvu o reklamě mezi městem Hustopeče a 

divadlem Boleradice v rámci divadelního představení Devět tisíc klarinetů v částce 15.000 Kč. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 4/36/16: RM ukládá předložit přehled stavu a výhledu volných 

finančních prostředků na jednotlivých účtech města a dát návrh na možnosti jejich zhodnocení. 

 

Usnesení RM č. 5/36/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 6/36/16: RM schválila záměr pronájmu části pozemku 1065/1 o výměře 73 

m2 zapsaného na LV č.10001 v k. ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za účelem přístupu k nemovitosti. Text záměru je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/36/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr prodeje části pozemku 

1065/1 zapsaného na LV č.10001 v k. ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče zastavěného stavbou č.p.702 jiného 

vlastníka. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 8/36/16: RM schválila licenční smlouvu v rámci Hustopečského skákání na 

úhradu autorské odměny ve výši 213,30 Kč bez DPH s OSA – Ochranným svazem autorským 

pro práva k dílům hudebním z.s. se sídlem 160 56 Praha 6 – Bubeneč, Čs. Armády 20. IČO 

63839997  

 

Usnesení RM č. 9/36/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o zprostředkování uzavřené 

za účelem prodeje a rezervace vstupenek na akce pořádané městem Hustopeče se smsticket 

s.r.o. se sídlem Poděbradova 301/133, Ponava, 612 00 Brno, IČO 29298814  

 

Usnesení RM č. 10/36/16: RM schválila smlouvu o poskytování služeb se společností Perfect 

System, s.r.o. se sídlem 150 00 Praha 5, Holubova 2517/4, IČO: 264 809 81  

 

Usnesení RM č. 11/36/16: RM schválila Revokaci Usnesení RM č. 30/34/16 kterým RM 

schválila Smlouvu o souhlasu s osazením 1 ks svislého dopravního značení na pozemcích města 

parc. č. 1229/4 v k. ú. Hustopeče u Brna na ul. Brněnská před lékárnou U Sv. Tadeáše, …, 

Brněnská …, 693 01 Hustopeče. Podmínkou je uvedení (již dříve stavbou dotčeného) chodníku 

do původního stavu, tak aby odpovídal normě bezbariérovosti v souladu s projektovým řešením 

této trasy. Před podpisem smlouvy složí žadatel vratnou kauci ve výši 10.000 Kč. Smlouva je 

přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 12/36/16: RM neschvaluje Smlouvu o souhlasu s osazením 1ks svislého 

dopravního značení na pozemcích města parc. č. 1229/4 v k. ú. Hustopeče u Brna na ul. 

Brněnská před lékárnou U Sv. Tadeáše, s …, Brněnská …, 693 01 Hustopeče. Podmínkou je 

uvedení (již dříve stavbou dotčeného) chodníku do původního stavu tak, aby odpovídal normě 

bezbariérovosti v souladu s projektovým řešením této trasy. Před podpisem smlouvy složí 

žadatel vratnou kauci ve výši 10.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 13/36/16: RM schválila nájemní smlouvu s …, Brněnská …, Hustopeče na 

část pozemku p.č.656/2 o výměře 25 m2 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 určeného jako parkoviště za roční nájemné 491 Kč.  

 

Usnesení RM č. 14/36/16: RM schválila úpravu uspořádání vypůjčené části pozemku p.č.1243 

vedeného jako ostatní plocha dle předloženého zákresu žadatele … na náklady žadatele.  

 

Usnesení RM č. 15/36/16: RM schválila umístění oplocení po obvodu pronajímané plochy 

pozemku p.č.4545/37 v Hustopečích dle žádosti nájemce …, Krátká …, Hustopeče.  
 

Usnesení RM č. 16/36/16: RM schválila umístění inventáře pro posezení v ulici na Hradbách 

na pronajaté části pozemku p.č.411/1 o výměře 28 m2 dle předložené žádosti nájemců … a …, 

Krátká …, Hustopeče a …, Kurdějov …, Kurdějov 

 

Usnesení RM č. 17/36/16: RM schválila prodej žulové dlažby pro vydláždění 28 m2 pronajaté 

části pozemku p.č.411/1 na veřejném prostranství nájemcům … a …, Krátká …, Hustopeče a 

…, Kurdějov …, Kurdějov za cenu 360 Kč/m2.  

 

Usnesení RM č. 18/36/16: RM schválila nájemní smlouvu se Základní školou Břeclav, 

Slovácká 40, příspěvkovou organizací se sídlem Slovácká 40, Břeclav 690 02, IČ:60680709 na 

pronájem rozběžiště za jednorázové nájemné 6.000,-Kč  

 

Usnesení RM č. 19/36/16: RM schválila nájemní smlouvu se …, U Rybníka …, Strachotín 

693 01, IČ: 75805839 na pronájem části reklamní plochy na oplocení pozemku p.č.891/5 a 

891/12 o výměře 2 m2 za roční nájemné 6.000,-Kč.  

 

Usnesení RM č. 20/36/16: RM schválila záměr pachtu pozemku p.č.5593/245 vedeného jako 

zahrada, zapsaného na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 21/36/16: RM schválila záměr propachtování zemědělských pozemků a jejich 

částí na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let pro pozemek par.č.KM 5453/35 vedeného jako 

orná půda, část pozemků par.č.KN 5453/39 a p.č.5453/40 vedených jako ovocný sad o souhrnné 

výměře 21.457 m2 vše evidováno na LV č.10 001 pro obec Hustopeče, k. ú. Hustopeče u Brna 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 22/36/16: RM schválila dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č.84/3 v 

k.ú. Hustopeče u Brna s …, Dobrovského …, Hustopeče. Smlouva bude ukončena ke dni 

předání vyklizeného pozemku městu. 
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Usnesení RM č. 23/36/16: RM schválila smlouvu o výpůjčce zdarma k pozemku p.č.81/1 na 

Dukelském náměstí pro cyklistický závod ,,Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO" se 

spolkem Kolo pro život z.s. Moravská 1687/34, Praha. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 24/36/16: RM schválila zábor veřejného prostranství zdarma pro ulice 

Tyršova (včetně parkoviště), Šafaříkova, Hybešova pro potřeby cyklistického závodu 

,,Hustopeče AGROTEC Tour ŠKODA AUTO" na dobu 30.4.2016 v době 6:00- 18:00.  

 

Usnesení RM č. 25/36/16: RM schválila dohodu se …, Lékořicová …, Hustopeče 69301, IČ: 

04704711, o užívání dětského hřiště na ul. Javorová p.č.2262/44.  

 

Usnesení RM č. 26/36/16: RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace od Jihomoravského 

kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno 601 82 na „Workoutové hřiště Hustopeče“ ve výši 200.000 

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 27/36/16: RM schválila rámcovou kupní smlouvu s AGRO Brno - Tuřany, 

a.s., IČ: 293 65 619 se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00 na dodávku rostlin a 

doplňkového zboží. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/36/16: RM schvaluje umístění sídla Českého svazu včelařů, o.s., základní 

organizace Hustopeče u Brna na adrese Dukelské nám. 2/2, Hustopeče 693 01.  

 

Usnesení RM č. 29/36/16: RM schválila Návrh zdůvodnění ve věci zrušení kategorizace 

pozemků na pozemcích Jihomoravského kraje v areálu Nemocnice Hustopeče pro Ministerstvo 

zdravotnictví. Text zdůvodnění je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/36/16: RM schválila smlouvu o dílo s ing. Evou Trojkovou, ul. ČSA 220, 

Břeclav 691 41, IČ: 41012127 na zhotovení projektové dokumentace pro vodovod na ul. 

Pitnerova v Hustopečích za cenu 47.000.  

 

Usnesení RM č. 31/36/16: RM schválila Zadání zpracování projektové dokumentace na 

parkoviště v rozsahu B, C, E, F, G, (je zadáno A, D, H). Zákres je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 32/36/16: RM pověřuje vedení města jednat s ČR Povodím Moravy, 

s.p. ve věci zatrubnění Štinkavky na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 9002, 

1254/13 v k. ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 33/36/16: RM ukládá připravit smlouvu o smlouvě budoucí kupní na 

výkup pozemku parcela číslo KN 1250/5, 1249/57 v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 34/36/16: RM ukládá Prověřit zda je možné žádat o dotaci na 

vybudování záchytných parkovišť dle zákresu varianta A, B, C, D, E, F, G, H. Zákres je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 35/36/16: RM schválila zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o nájmu k 

částem pozemku p.č. KN 1249/71 vedeného jako ostatní plocha o výměře 360 m2 a 352 m2, 

nájmu pozemků p.č.1247, 1249/72, vše zapsáno na LV č.10001 pro obec Hustopeče a k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště 

Hustopeče. Podmínkou zveřejnění záměru nájmu je: 

- schválení záměru budoucího prodeje části pozemku p.č.1249/71 o výměře 360 m2 v 

zastupitelstvu města, 
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- ověření a doložení souladu záměru plánované stavby se stávajícím územním plánem města,  

- doplnění souhlasného stanoviska speciálního drážního stavebního úřadu Olomouc 

k plánované stavbě. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/36/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr na uzavření smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní k části pozemku p.č. KN 1249/71 vedeného jako ostatní plocha o 

výměře 360 m2,   zapsáno na LV č.10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. Podmínkou 

zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní je: 

- ověření a doložení souladu záměru plánované stavby se stávajícím územním plánem města,  

- doplnění souhlasného stanoviska speciálního drážního stavebního úřadu Olomouc 

k plánované stavbě. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 37/36/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku – 

zjednodušené podlimitní řízení „Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“  

 

Usnesení RM č. 38/36/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů na podání nabídky a 

prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní řízení „Realizace 

protipovodňových opatření města Hustopeče“: ¨ 

a) ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno – Štýřice, IČO 283 58 589  

b) Regionální rozvojová agentura východní Moravy, třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČO 

45659176  

c) SINDLAR Group s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové, IČO 259 67 754  

d) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČO 

47116901  

e) Tomáš Mikula, Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČO 

60040459  

f) EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27772179  

g) Bártek rozhlasy, s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, 27781275  

h) JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice 196, 756 61 Vigantice, IČ: 27797007  

ch) PWS Plus s.r.o., Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město, IČ 28305795 

i) SOVT-RADIO spol. s.r.o., se sídlem Budějovická 1320/II, 389 01 Vodňany, IČ: 47238810 

 

Usnesení RM č. 39/36/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek, pro hodnocení 

nabídek a pro posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku – zjednodušené podlimitní řízení 

„Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“:  

členové komise: …, …, …, …, …  

náhradníci: …, …, …, …, … 

 

Usnesení RM č. 40/36/16: RM pověřuje správcem budoucího movitého majetku pořízeného 

v rámci projektu „Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“ Městskou policii 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 41/36/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – dodávka zařízení“  

 

Usnesení RM č. 42/36/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů na podání nabídky a 

prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření sběrného dvora ve městě 

Hustopeče – dodávka zařízení“:  

1) GARDEN Studio, s.r.o. se sídlem U zoologické zahrady 2/12, 635 00 Brno – Bystrc, IČO 

60698454  
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2) SYNPRO, s.r.o. se sídlem Hlavní 406, 696 017 Dolní Bojanovice, IČO 29228298  

3) Ing. Libor Mikula se sídlem 56164 Mistrovice 134, IČO 64805638  

4) ZÁLESÍ agro a.s. se sídlem Uherskobrodská 119, 763 26 Luhačovice, IČO 04460740  

5) AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO 00544957  

 

Usnesení RM č. 43/36/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek, pro hodnocení 

nabídek a pro posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření sběrného 

dvora ve městě Hustopeče – dodávka zařízení“:  

členové komise: …, …, …, …, … 

náhradníci: …, …, …, …, … 
 

Usnesení RM č. 44/36/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – stavební část“ 

 

Usnesení RM č. 45/36/16: RM schválila oslovení uchazečů na podání nabídky a prokázání 

kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření sběrného dvora ve městě 

Hustopeče – stavební část“: 

1) BUILDSTEEL s.r.o. se sídlem Mírová 1098/4. 693 01 Hustopeče, IČ 27694321 

2) SS stavtrade s.r.o. se sídlem Březinova 745/27a, 616 00 Brno, IČ 29303192 

3) Milan Čukan se sídlem Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 105 59 418 

4) Stavika, s.r.o. se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČO 49432991, 

5) JS - Abacus, s.r.o, se sídlem Šafaříkova 335, Havlíčkova 613/32, Hustopeče, IČO  26288591 

6) H a S t, spol. s.r.o. se sídlem Havlíčkova28, 693 01 Hustopeče, IČO  25325043  

7) STAVOČ  spol. s r.o. se sídlem Horní Bojanovice 1, 693 01 Hustopeče, IČO 47902213 

8) Soukromá stavební společnost Hustopeče s.r.o. se sídlem Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče 

 

Usnesení RM č. 46/36/16: RM schválila složení komise pro otvírání obálek, pro hodnocení 

nabídek a pro posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření sběrného 

dvora ve městě Hustopeče – stavební část“: členové komise: …, …, …, …, …, náhradníci: …, 

…, …, …, … 

 
Usnesení RM č. 47/36/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

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

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

22. 3. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 48/36/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

zajištění rozvozu stravy a zajištění chodu domácnosti uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako 

poskytovatelem a paní …, nar. …, trvale bytem Masarykovo nám. …, Hustopeče jako 

příjemcem. Smlouva se uzavírá s účinností od 22. 3. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 

Usnesení RM č. 49/36/16: RM schválila Smlouvu o poskytnutí finanční podpory od 

Jihomoravského kraje na poskytování sociálních služeb – č. smlouvy 035399/16/OSV. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 50/36/16: RM schválila vyřazení majetku dle přílohy.  

ORJ 275 v hodnotě 3 895,50 Kč  

ORJ 259 v hodnotě 4 500,00 Kč  

ORJ 255 v hodnotě 18 202,82 Kč  

ORJ 258 v hodnotě 12 200 Kč  

ORJ 209 v hodnotě 142 760 Kč  
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Usnesení RM (úkol) č. 51/36/16: RM ukládá komisím Sportovní, Školské a kulturní, Sociální 

a Pro práci se seniory a hendikepovanými spoluobčany provedení posouzení a vyhodnocení 

žádostí Římskokatolické farnosti, Společnosti pro ranou péči, Sport pro všechny obyvatele okr. 

Břeclav na poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města na rok 2016. Termín předložení do RM 

je 31.7.2016.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 52/36/16: RM schválila realizaci instalace lepených odrazek na 

dopravní zařízení – silniční ostrůvky v ulici Bratislavské Hustopeče. Odrazky budou 

instalovány na ostrůvky na ulici Bratislavská. Instalaci odrazek bude realizovat společnost 

Stim, spol. s.r.o. Želechovice nad Dřevnicí za částku celkem 28.677,-Kč včetně DPH. 

Financování bude provedeno rozpočtem Města Hustopeče, položka doprava. 
 

Usnesení RM (úkol) č. 53/36/16: RM ukládá prověřit možnost umístění informačních radarů 

se zobrazením rychlosti na ulici Havlíčkova mezi ulicí Nerudova a hřbitovem na vjezdu do 

Hustopečí. 

 

Usnesení RM č. 54/36/16: RM nesouhlasí s instalací zpomalovacích prahů či zpomalovacích 

polštářů na komunikaci ulice Družstevní Hustopeče, dle žádosti občana ulice Družstevní.  

 

Usnesení RM č. 55/36/16: RM bere na vědomí zápis ze schůze komise obřadů a slavností, 

konané dne 07. 03. 2016.  

 

Usnesení RM č. 56/36/16: RM schválila předložené Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 

2/2016. Text Rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 57/36/16: RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města Hustopeče 

za rok 2015. Text závěrečného účtu je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 58/36/16: RM schválila jako nejvhodnější nabídku na zhotovení „Územní 

studie - Hustopeče S4“, nabídku Ing. arch. Miloše Klementa, Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČ 

15188736. 

 

Usnesení RM č. 59/36/16: RM schválila smlouvu o dílo na zhotovení „Územní studie - 

Hustopeče S4“ s Ing. arch. Milošem Klementem, Tišnovská 145, 614 00 Brno, IČ 15188736.  

Text smlouvy je přílohou zápisu 

 

Usnesení RM č. 60/36/16: RM schválila výpověď smlouvy s ADVICE.CZ, Nečova1053, 

Praha 143 00 IČ: 26212919 o poskytování internetových služeb ze dne 2.6.2008.  

 


