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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 39. schůze Rady města Hustopeče konané 

dne 03.05.2016 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 

 

 
 

Usnesení RM č. 1/39/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/39/16: RM schvaluje zadání zpracování studie na opravu a využití objektu 

Sýpky v ulici Na Hradbách ing. arch. .... 

 

Usnesení RM č. 3/39/16: RM pověřuje místostarostu zadáním přípravy zakázky na opravu 

střechy objektu Sýpky.  

 

Usnesení RM č. 4/39/16: RM schválila dodatek ke smlouvě na realizaci Workoutového hřiště, 

kterou se upřesňuje: 

- změna barvy konstrukce hřiště, aby odpovídala barvám na SPOZAMU (upřesní p. Homola) 

- změna výměry a barvy pryžové dlažby pod prvky hřiště, s navýšením ceny o 3.385 Kč + DPH 

 
Usnesení RM č. 5/39/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 6/39/16: RM schválila nákup jednoho kusu informativního měřícího zařízení, 

včetně statistického modulu a montáže, od společnosti GEMOS CZ spol. s.r.o., B. Smetany 

1599, Čelákovice, IČ 25065238 za částku 57.209,-Kč včetně DPH.  

 

Usnesení RM č. 7/39/16: RM schválila instalaci el. zásuvky na sloup veřejného osvětlení pro 

připojení informačního měřícího zařízení. Instalace bude provedena společností Zdeněk Rybář 

IČ: 65367774, Hustopeče, Nerudova č. 34, za částku do 5.000,-Kč včetně DPH.  

 

Usnesení RM č. 8/39/16: RM schvaluje odvolání pana … z pozice předsedy Komise pro 

životní prostředí a zemědělství, z důvodu nefunkčnosti komise, a schvaluje novou předsedkyni 

komise paní ... Zbývající složení komise se nemění. 

 

Usnesení RM č. 9/39/16: RM schválila smlouvu o dílo s DEOU Energetickou agenturou, 

s.r.o., Benešova 425, Modřice 664 42, IČ: 41539656 na provedení technické pasportizace 11 

objektů města k zjištění možností úspor energií za cenu 133.000,-Kč + DPH.  

 

Usnesení RM č. 10/39/16: RM bere na vědomí zápis z 16 stavební komise. Text zápisu je 

přílohou.  

 

Usnesení RM č. 11/39/16: RM nedoporučuje ZM ke schválení Vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parcela číslo 192/5 a pozemku parcela číslo KN 192/6 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna  
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Usnesení RM č. 12/39/16: RM neschvaluje dohodu spol. E.ON Česká republika, s. r. o., 

regionální správa sítě VN a NN Hodonín, Husova 1, Hodonín, PSČ 69542, ze dne 04.04.2016 

v předloženém znění.  

 

Usnesení RM č. 13/39/16: RM schválila souhlas s projektovou dokumentací projektanta Ing. 

…, Staňkova …, Brno, PSČ 612 00, na stavbu „Rodinný dům manželů …“ v ul. Kuberova na 

pozemku p. č. 5845/13, v k. ú. Hustopeče u Brna, investorům manželům …, Školní …, Velké 

Němčice, PSČ 691 63 jako vlastník sousedního pozemku za podmínky nenarušení stávající 

asfaltové komunikace. Toto vyjádření je pro potřeby stavebníka při jednání se stavebním 

úřadem.  

 

Usnesení RM č. 14/39/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu a přípojek 

inženýrských sítí na pozemcích města parc. č. 4544/252 a 4544/228 v k. ú. Hustopeče u Brna 

dle PD projektanta Ing. …, Staňkova …, Brno, PSČ 612 00, pro stavebníky manžele …, Školní 

…, Velké Němčice, PSČ 691 63, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem 

smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 15/39/16: RM odkládá schválení souhlasu se změnou stavby před 

dokončením na stavbu „Polyfunkční dům – kanceláře se zázemím a bytová jednotka“ v ul. 

Janáčkova na pozemku parc. č. 52 dle předložené PD vyhotovené projektantem ATELIÉR 

ZLÁMAL, Vídeňská 13, 639 00 Brno, pro spol. COMPREX, s. r. o., Vrbovecká 1228/6, 635 

00 Brno a to do doby vyjádření městského architekta a Odboru regionálního rozvoje Městského 

úřadu Hustopeče. (Toto vyjádření se vydává pro potřeby jednání u stavebního úřadu.)  

 

Usnesení RM č. 16/39/16: RM schválila souhlas s přesunutím sloupu elektrické přípojky z 

pozemku parc. č. 1348/31 v k. ú. Hustopeče u Brna vlastníka …, Nádražní …, 693 01 Hustopeče 

na pozemek parc. č. 1348/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. Realizace stavby včetně projektové 

dokumentace a revizní zprávy bude na náklady žadatele, o čemž bude sepsána smlouva.  

 

Usnesení RM č. 17/39/16: RM schválila souhlas s odstraněním betonového sloupu a 

umístěním konzoly na podporu závěsného kabelu elektrického vedení na budově na pozemku 

parc. č. 1360 v k. ú. Hustopeče u Brna vlastníka …, Nádražní …, 693 01. Realizace stavby 

včetně projektové dokumentace a revizní zprávy bude na náklady žadatele, o čemž bude 

sepsána smlouva.  

 

Usnesení RM č. 18/39/16: RM schválila souhlas s prodloužením veřejného vodovodu ke stáji 

Valkýra přes městské pozemky parc. č. 3824/1, 3799/1 a 3922/1 v k. ú. Hustopeče u Brna pro 

žadatele …, Větrná …, Hustopeče. Projektová dokumentace bude předložena k posouzení.  

 

Usnesení RM č. 19/39/16: RM pověřuje vedení města projednat se společností VaK Břeclav 

a.s., možnosti propojení veřejného vodovodu na ulici Nerudova a Šafaříkova.  

 

Usnesení RM č. 20/39/16: RM schválila souhlas s vybudováním parkovacího stání ze 

zatravňovací dlažby o rozměrech 1,2 m x 6 m na části pozemku parc. č. 4542/2 v k. ú. Hustopeče 

u Brna před rodinným domem č. o. … na ul. Ludvíka Svobody p. …, bytem Ludvíka svobody 

…, Hustopeče, PSČ 693 01, dle předloženého návrhu umístění a to na náklady žadatele, který 

si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a vyřídí potřebná povolení.  
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Usnesení RM č. 21/39/16: RM schválila souhlas s PD č. 26/16 projektanta …, Dlouhá …, 

Hustopeče, PSČ 693 01, na stavbu „Vinný sklep – nástavba a stavební úpravy“ pro stavebníka 

…, Jiráskova …, Hustopeče, PSČ 693 01.  

 

Usnesení RM č. 22/39/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou přípojek 

inženýrských sítí pro stavbu „Vinný sklep – nástavba a stavební úpravy“ se stavebníkem …, 

Jiráskova  …, Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před 

podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/39/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr budoucího prodeje části 

pozemku p.č. 422/77 o výměře 33,8 m2 vedeného jako ostatní plocha, 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. 24/39/16: RM schválila souhlas k PD vyhotovené projektantem Ing. … na 

akci „Novostavba RD včetně přípojek parc. č. 1559 v k. ú. Hustopeče u Brna“ pro stavebníka 

paní …, č. p. 58, 693 01 Kurdějov.  

 

Usnesení RM č. 25/39/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu a kanalizační 

a elektrické přípojky na pozemku města parc. č. 1557/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, pro stavbu 

„Novostavba RD včetně přípojek parc. č. 1559 v k. ú. Hustopeče u Brna“ se stavebníkem …, 

č. p. 58, 693 01 Kurdějov, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 26/39/16: RM schválila Nájemní smlouvu s paní …, Kurdějov 58 na pronájem 

části pozemku parc. č. 1559 v k. ú. Hustopeče u Brna na němž se nachází přístupový chodník 

k ZUŠ Nádražní. Text smlouvy je přílouhou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 27/39/16: RM pověřuje vedení města jednat s vlastníkem pozemku parc. č. 

1559 v k. ú. Hustopeče u Brna o možnosti odkoupení části pozemku, na němž se nachází 

přístupový chodník k ZUŠ Nádražní.  

 

Usnesení RM č. 28/39/16: RM schválila souhlas města s PD projektanta Ing. arch. …, 

Rybkova …, objekt …, 602 00 Brno, na stavbu "Novostavba prodejních a skladových prostor 

- Hustopečská mandlárna" parc. č. 117 a 118 v k. ú. Hustopeče u Brna, pro investora 

Hustopečská mandlárna s. r. o., Nerudova 299/24, Hustopeče, PSČ 693 01 za podmínky 

dodržení stávající nivelity chodníku.  

 

Usnesení RM č. 29/39/16: RM schválila souhlas se Smlouvou o souhlasu se stavbou sjezdu a 

vodovodní a kanalizační přípojky na pozemcích města pro stavbu "Novostavba prodejních a 

skladových prostor - Hustopečská mandlárna" parc. č. 117 a 118 v k. ú. Hustopeče u Brna, pro 

investora Hustopečská mandlárna s. r. o., Nerudova 299/24, Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou 

kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 30/39/16: RM schválila souhlas s PD Ing. arch. … k akci „ STAVEBNÍ 

ÚPRAVY DOMU ZDRAVÍ“ pro investora DŮM ZDRAVÍ, spol. s r. o., Brněnská 390/9, 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 31/39/16: RM doporučuje ZM ke schválení záměr směny části pozemku 

města Hustopeče parcela číslo 490/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 5 m2 v rozsahu 
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nově vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 490/3 a části pozemku města p.č.494/1 vedeného 

jako ostatní plocha o výměře 2 m2 v rozsahu nově vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 

494/11 za části pozemku ve spoluvlastnictví třetích osob p.č. 488 o výměře 5 m2 v rozsahu 

nově vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 488/3 a části tohoto pozemku o výměře 10 m2 v 

rozsahu nově vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 488/2 vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna.  

Rozsah nově vznikajících a vyčleňovaných pozemků je uveden v návrhu geometrického plánu 

č. 3506-51/2016, který je přílohou tohoto záměru. Při realizaci směny bude rozdíl ve výměře 

vzájemně finančně vypořádán ve výši 300,- Kč/m2 a strany směnné uhradí poměrné náklady 

na vyhotovení geometrického plánu a náklady spojené s převodem pozemků.  

 

Usnesení RM č. 32/39/16: RM neschválila souhlas s PD č.15-09 projektanta Ing. …, Drbalova 

…, Tišnov, PSČ 666 01, na stavbu „Bytové domy G5, G6, G7, G8, G9 Hustopeče lokalita 

Záhumenice, parc. č. 4542/246, 4542/318“ pro investora Němec Jiří stavitel, s. r. o., Vídeňská 

145/125A, Brno, PSČ 619 00. Jedná se o příliš velkou hmotu, navrhujeme vypustit objekt SO 

03 a požadujeme doložit zajištění a vybudování dostatečného počtu parkovacích míst pro 

obyvatele plánovaného domu. 

 

Usnesení RM č. 33/39/16: RM schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s …, Alšova …, 

Hustopeče, IČ 65767369, na pronájem nebytových prostor ordinace logopedie v objektu ul. 

Dvořákova 472/1, Hustopeče, kterým se zvyšuje nájemné na 500 Kč/m2 ročně.  

 

Usnesení RM č. 34/39/16: RM schválila záměr výpůjčky části pozemku p.č.387/1 o výměře 

48 m2 vedeného jako trvalý travní porost v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č.10001 za 

účelem zajištění údržby zeleně.  

 

Usnesení RM č. 35/39/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení 

výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací mezi městem Hustopeče, IČ 00283193, se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 

PSČ 693 17 a obcí Šakvice, IČ 00283614, se sídlem Šakvice, Hlavní 12, PSČ 691 67. Za výkon 

této činnosti je sjednána odměna, která bude příjmem rozpočtu města Hustopeče, a to ve výši 

11.500 Kč za každé zahájené správní řízení. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/39/16: RM projednala žádost občanů o zřízení dešťové vpusti a úpravu 

místní komunikace na ulici Vinařská a schvaluje zařazení do investic na rok 2017 komunikaci 

na ul. Vinařská mezi firmou Baloun a firmou Sorg. Komunikace na ul. Vinařská (Staněk – 

Alexa) se bude řešit po dokončení projektu elektrizace železniční trati Hustopeče – Šakvice. 

 

Usnesení RM č. 37/39/16: RM schválila souhlas k PD …, projektování elektrických zařízení, 

IČ 10563253, Smetanova 90/7, Hustopeče, na akci „Zřízení nápojných míst a kabelové rozvody 

NN na Dukelském náměstí v Hustopečích“ pro potřeby územního řízení u stavebního úřadu.  

 

Usnesení RM č. 38/39/16: RM schválila obsah ankety na současnou podobu a fungování 

Dukelského náměstí v předložené podobě.  

 

Usnesení RM č. 39/39/16: RM schválila smlouvu o dílo se zhotovitelem Partnerství, o.p.s., 

Údolní 367/33, Brno, IČ: 26268817 na provedení odborné analýzy Dukelského náměstí a 

komunikace s veřejností za cenu 196.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 40/39/16: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci 

„Hustopeče, Palackého, DP-k.NN, Tvardek“ realizované na pozemku parcela číslo KN 147 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického plánu číslo -153/2016 

zhotovený firmou Geodeta Kyjov, spol. s.r.o., za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč bez 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 41/39/16: RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s podnikatelem 

Čaba Haga, IČ 13880021, Gen. Peřiny 1298/16, 693 01 Hustopeče, na zadláždění přístupových 

ploch k hrobům v levé části katolického hřbitova za cenu 138.860 Kč bez DPH, dle cenové 

nabídky ze dne 13.04.2016.  

 

Usnesení RM č. 42/39/16: RM schválila provedení navrtávky vodovodu k připojení RD na 

ulici Habánská na pozemku parc. číslo KN 2600/3 na vodovod pro manžele …, Okružní …, 

Hustopeče, PSČ 693 01. Před vystavením objednávky na navrtávku bude podepsána a uhrazena 

darovací smlouva na částku 20.000 Kč mezi městem a manželi …, Okružní …, Hustopeče, PSČ 

693 01.  

 

Usnesení RM č. 43/39/16: RM schválila darovací smlouva na částku 20.000 Kč mezi městem 

a manželi …, Okružní …, Hustopeče, PSČ 693 01 na úhrada nákladů na navrtávku vodovodu 

na ulici Habánská a částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním vodovodu na ulici 

Habánská. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 44/39/16: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

„Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“ podle ust. § 84 odst 2 e zákona 

č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů  

 

Usnesení RM č. 45/39/16: RM schválila novou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku – 

zjednodušené podlimitní řízení „Realizace protipovodňových opatření města Hustopeče“  

 

Usnesení RM č. 46/39/16: 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, IČ 283 58 589  

b) HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. se sídlem U Sadu 13, 162 00 Praha 6, IČ 61061557  

c) AQUATEST a.s. se sídlem Geologická 4, 152 00 Praha 5, IČ 44794843  

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

47116901  

e) ELMIK s.r.o. se sídlem Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou, IČ 

60040459  

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

g) SOVT_Radio spol. s r.o. se sídlem Budějovická 1320, 389 01 Vodňany, IČ 47238810  

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

 

Usnesení RM č. 47/39/16: 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: …, …, …, …, … 
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Usnesení RM č. 48/39/16: RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy č. 24, 

vyhlášené Integrovaným regionálním operačním programem, na výstavbu přestupních 

terminálů  

 

Usnesení RM č. 49/39/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na projekt „Výstavba 

přestupního terminálu ve městě Hustopeče“ uchazeče Regionální rozvojová agentura Východní 

Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176  

 

Usnesení RM č. 50/39/16: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na projekt „Výstavba 

přestupního terminálu ve městě Hustopeče“ s firmou Regionální rozvojová agentura Východní 

Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176 za částku 100.000,- Kč bez DPH. 

Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 51/39/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na projekt „Výstavba 

přestupního terminálu ve městě Hustopeče“ s firmou Regionální rozvojová agentura Východní 

Moravy, Tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ 45659176, kterým se upravuje způsob placení 

a dobropis 80.000,- bez DPH v případě nepřidělení dotace.  

 

Usnesení RM č. 52/39/16: RM schválila souhlas s převodem rezervačního příkonu 3x25A k 

RD č. 2, 3, 4, 5 uzavřené Smlouvě o připojení RD k distrubuční soustavě č. 700015364000010 

mezi spol. S.O.K. real, a.s., IČ:25345524, se sídlem Střítež, Hrotovická-Průmyslová zóna 162 

Třebíč a spol E.ON Distribuce a.s., IČ: 28085400, se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 

2151/6, PSČ 370 49.  

 

Usnesení RM č. 53/39/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti“  

 

Usnesení RM č. 54/39/16: RM schválila oslovení uchazečů na podání nabídky a prokázání 

kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti“  

1)Buidsteel, s.r.o.  

2)Mílan Čukan  

3)Stavika, s.r.o.  

4)JS Abacus, s.r.o.  

5)Bytop Gas, s.r.o.  

 

Usnesení RM č. 55/39/16: RM schválila složení komise pro otevírání obálek, pro hodnocení 

nabídek a pro posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 

rozvodů MŠ Na Sídlišti“  

Členové komise: …, …, … náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 56/39/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Oprava uliční fasády ZŠ Nádražní“  

 

Usnesení RM č. 57/39/16: RM schválila oslovení uchazečů na podání nabídky o prokázání 

kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava uliční fasády ZŠ Nádražní“  

1)Buidsteel, s.r.o.  

2)Mílan Čukan  

3)Stavika, s.r.o.  

4)JS Abacus, s.r.o.  

5)Soukromá stavební společnost, s.r.o.  
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6)Thermopol, spol. s r.o.  

 

Usnesení RM č. 58/39/16: RM schválila složení komise pro otevírání obálek, pro hodnocení 

nabídek a pro posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava uliční fasády 

ZŠ Nádražní“  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení RM č. 59/39/16: RM schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Frauenthal 

Automotive Hustopeče s.r.o,. Bratislavská 130/2, Hustopeče, IČ: 24124664 na pronájem části 

pozemku p.č.1185/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, kterým se nájemci povolují odpisy na technickém 

zhodnocení pozemku. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 60/39/16: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu ,,Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi Hustopeče"  

 

Usnesení RM č. 61/39/16: RM schválila oslovení uchazečů na podání nabídky o prokázání 

kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na 

rekonstrukci hřbitovní zdi Hustopeče"  

 

Usnesení RM č. 62/39/16: RM schválila komisi pro otevírání obálek, pro hodnocení nabídek 

a pro posouzení kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi Hustopeče" ve složení: …, …, … náhradníci: …,  

 

Usnesení RM č. 63/39/16: RM schválila vyzvat nájemce HALP PRINT, spol. s r.o., 

Šafaříkova 40, 69301 Hustopeče k podpisu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na objekt tiskárny 

na pozemku p.č.868/2 v k.ú. Hustopeče u Brna do 30. 5. 2016 s upozorněním na možnost podání 

výpovědi z nájmu za hrubé porušení smlouvy. Po marném uplynutí lhůty k podpisu dodatku 

vypovědět nájemní smlouvu. Nájemné bude vymáháno soudně. 

 

Usnesení RM č. 64/39/16: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 23. 3. 2016 a 

19. 4. 2016.  

 

Usnesení RM č. 65/39/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

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

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

3. 5. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 66/39/16: RM schválila Smlouvu o poskytování pečovatelské služby – 

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

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

3. 5. 2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 67/39/16: RM doporučuje ZM ke schválení Minimální síť sociálních služeb 

pro ORP Hustopeče 2017: vyjádření potřebnosti sociálních služeb sídlících v ORP Hustopeče. 

Dokument Minimální síť sociálních služeb pro ORP Hustopeče 2017: vyjádření potřebnosti 

sociálních služeb sídlících v ORP Hustopeče je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 68/39/16: RM schválila přijetí dalšího uživatele do bytu č. …, na adrese 

Smetanova …, Hustopeče, od data 1. 6. 2016, a to paní …, nar. …, trvale bytem Školní …, 

Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 69/39/16: RM schválila Dodatek č. 1, který upravuje přijetí dalšího uživatele 

bytu č. …, na adrese Smetanova …, Hustopeče – paní …, nar. … trvale bytem Školní …, 

Hustopeče. Účinnost dodatku je od data 1. 6. 2016. Text Dodatku č. 1 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 70/39/16: RM schválila odpis nedoplatku ve výši 8.707,- Kč za elektřinu v 

bytě č. … na ul. Smetanova …, v Hustopečích, dle faktury 000151 ze dne 28.12.2015, dlužného 

nájemného ve výši 968,-Kč, dluhu na službách ve výši 734,-Kč a dále dluhu za vyúčtování 

energií v roce 2016 a poplatků vzniklé v souvislosti s užíváním bytu č. … na ul. Smetanova …, 

v Hustopečích u …, nar. …, z důvodu nemajetnosti a probíhajícího konkursu KSBR 39 INS 

7677/2012-B-40.  

 

Usnesení RM č. 71/39/16: RM schválila odpis nedoplatku ve výši 3.605,-Kč na nájmu včetně 

nákladů spojených s vymalováním pokoje z důvodu hospodárnosti. Dlužník … zemřel dne … 

a nezanechal žádný majetek patřící do pozůstalosti.  

 

Usnesení RM č. 72/39/16: RM bere na vědomí zápis z Komise pro územní plánování a rozvoj 

města ze dne 19.4.2016 týkající se návrhu změny č. 1 územního plánu města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 73/39/16: RM bere na vědomí výstup z činnosti pracovní skupiny ve věci 

rekonstrukce ulice Pitnerova.  

 

Usnesení RM č. 74/39/16: RM bere na vědomí výstup z činnosti pracovní skupiny ve věci 

rekonstrukce ulice Mrštíkova.  

 

Usnesení RM č. 75/39/16: RM bere na vědomí Zápis z Komise pro seniory a handicapované 

občany ze dne 18.4.2016  

 

Usnesení RM č. 76/39/16: RM vzala na vědomí výsledek Hustopečského skákání na rok 

2016 s výsledkem + 109.135 Kč. Uspořená částka bude využita na další akce organizované 

organizační složkou MaK. 

 

Usnesení RM č. 77/39/16: RM schválila Základní pravidlo pro pořádání HS:  

Ročně na akci Hustopečské skákání město vynaloží finanční podporu, nepřesahující 300 000 

Kč. V případě, že tři po sobě jdoucí ročníky HS vykážou vyšší rozdíl mezi příjmy a výdaji, než 

3 x 300 000 Kč, pak bude vyvoláno jednání na úrovni ZM Hustopeče o tom, zda tuto soutěž 

bude město nadále pořádat.  

 

Usnesení RM č. 78/39/16: RM schválila smlouvu o pronájmu veřejného prostranství pro 

umístění pouťových atrakcí na Dukelském náměstí v termínu 9. – 15. 8. 2016 pro …, bytem 

Křepice …, Křepice 691 65, za smluvní nájemné 10.000 Kč s podmínkou přivezení nových 

atrakcí oproti předchozím letům.  

 

Usnesení RM č. 79/39/16: RM neschválila smlouvu o reklamní spolupráci s PERROS 

Communication s.r.o. se sídlem Havlíčkova 400/12, 500 02 Hradec Králové, IČ 02720663 na 

zajištění reklamy v kinech v Hustopečích (kino Pionýr a letní kino)  
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Usnesení RM č. 80/39/16: RM neschválila koupi 1 ks knihy Česká republika, města a obce 

od vydavatelství PROXIMA Bohemia, spol. s r.o. v ceně 1.200 Kč vč DPH za komplet.  

 
Usnesení RM č. 81/39/16: RM neschválila objednávku propagační brožury Město Hustopeče 

v křížovkách a postupuje případné rozhodnutí  o pořízení na org. složku Marketing a kultura.    

 

Usnesení RM č. 82/39/16: RM schválila Navýšení příjmů i výdajů rozpočtu města Hustopeče 

pro MŠ Školní ve výši 929 tis. Kč, pro MŠ Na Sídlišti ve výši 391 tis. Kč - bude zahrnuto do 4. 

rozpočtového opatření města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 83/39/16: RM schválila 4. rozpočtové opatření města Hustopeče pro rok 2016 

dle přiložené přílohy.  

 

Usnesení RM č. 84/39/16: RM schválila vyřazení majetku z ORJ 255 - vnitřní správa, 

vyřazovaný majetek - mobilní tel. z roku 2009, cena vyřazovaného majetku 1.590 Kč.  

 

Usnesení RM č. 85/39/16: RM schválila pořízení nové brány do areálu Městských služeb 

Hustopeče, Nádražní 37, od dodavatele Stafikr, s.r.o., Hustopeče, za vysoutěženou cenu 

43.500 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 86/39/16: RM schválila Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení 

dokumentace „Změna č. 1 územního plánu Hustopeče“, s dodavatelem Arch.design, s.r.o., 

Sochorova 3178/23, Brno, IČ 25764314, kterým se zvyšuje cena díla o 40.300,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 87/39/16: RM bere na vědomí výsledek vyhodnocení jednání o návrhu 

Změny č. 1 územního plánu Hustopeče a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle 

§ 50 stavebního zákona.  

 
Usnesení RM č. 88/39/16: RM schválila smlouvu o dílo na zhotovení „Územní studie - 

Hustopeče S8“ s Ing. arch. …, Ateliér ERA Fixel a Pech, Hudcova 78, 612 00 Brno; s cenou za 

dílo 190 tis. Kč bez DPH.  

 
Usnesení RM č. 89/39/16: RM bere na vědomí organizaci akce Den otevřených dveří – 

Agrotec dne 21. 5. 2016 za spolupořádání Města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 90/39/16: RM schvaluje souhlas pro … s vedlejší pracovní činností v souladu 

s § 16 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. 

 

Usnesení RM č. 91/39/16: RM schvaluje objednávku opravy technologie teplé vody na 

penzionu Žižkova 1 od firmy Bytop-Gas, s. r. o., Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče za 

nabídkovou cenu 77.014 Kč vč. DPH 


