
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 40. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 17. 5. 2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 
 

Usnesení RM č. 1/40/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/40/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 3/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení Souhlasné prohlášení, kterým 

město Hustopeče a Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

prohlašují, že pozemky parcela číslo KN 3753/27, 3753/28, 3753/29, 3753/30, 3753/31, 

3753/32 vedené jako ostatní plocha se způsobem využití dálnice evidované na listu vlastnictví 

10001 v katastrálním území Hustopeče u Brna nejsou ve vlastnictví města Hustopeče a 

příslušné hospodařit s majetkem České republiky je Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Text souhlasného prohlášení je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 4/40/16: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení 

výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních 

komunikací, s městem Velké Pavlovice, IČ 00 283 703, se sídlem Nám. 9. května 700/40, 691 

06 Velké Pavlovice. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 5/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu budoucí kupní na prodej 

části pozemku parcela číslo 1348/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 1348/33 o výměře 15 m2 dle GP č. 3422-31/2015 za 

kupní cenu 14.700,- Kč s rozvazovací podmínkou dokončením stavby /a to předložením 

dokladu stavebního úřadu o užívání stavby a zápisem stavby do katastru nemovitostí/ na 

pozemku města do 5 let od účinnosti smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 6/40/16: RM schválila Smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č.2262/44 o 

výměře 252 m2 zapsaného jako ostatní plocha na LV č.10001 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče k užívání jako 

dětské hřiště pro …, Lékořicová …, Hustopeče, IČ: 04704711. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 7/40/16: RM schválila nájemní smlouvu s …, Starovičky …, Starovičky 693 

01 na část pozemku p.č.4922/9 o výměře 200 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 

v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění včelstev za roční nájemné 600,-Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 8/40/16: RM schválila záměr propachtování pozemků p.č.3388 vedeného 

jako vinice a p.č. 3389 vedeného jako zahrada, obojí zapsáno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Záměr pachtu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/40/16: RM schválila trasu cyklostezky dle přiložených situací 

zpracovaných firmou Via Designe s.r.o., IČ 27696880, se sídlem Na Zahradách 1151/16 , 690 

02 Břeclav. 

 

http://www.mapy.cz/s/38ND
http://www.mapy.cz/s/38ND


Usnesení RM (úkol) č. 10/40/16: RM ukládá jednat s vlastníky pozemků pod plánovanou 

cyklostezkou ze směru od Starovic po základní školu Komenského ve věci zajištění smluvního 

souhlasu a vypořádání pozemků. 

 

Usnesení RM č. 11/40/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 5/38/16 umístění dopravní 

značky „Zákaz vjezdu, vjezd povolen majitelům pozemků“ směrem k hustopečským rybníkům 

na křižovatku ulice Nerudova – Šafaříkova. Tato značka bude umístěna i na všech vjezdech do 

této lokality. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 12/40/16: RM ukládá Marketingu a kultuře ve spolupráci s Městkou 

policií a Majetkoprávním odborem MěÚ zhotovení informačních cedulí k využití stávajících 

parkovišť pro návštěvníky města Hustopeče.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 13/40/16: RM ukládá zadání podnětu do změny územního plánu o 

změně pozemku parcela číslo KN 3824/1, 3914/1, 3906/3, 3824/2 v k.ú. Hustopeče u Brna z 

orné půdy na dopravní infrastrukturu (parkoviště) 

 

Usnesení RM č. 14/40/16: RM neschválila osazení přechodného dopravního značení zákazu 

stání v ulici Na Hradbách před nemovitostmi č.p. 74, 75, 76, 77 po dobu výstavby nemovitosti 

na pozemku parcela číslo KN 373, vzhledem k tomu, že se jedná o veřejné parkoviště.  

 

Usnesení RM č. 15/40/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce rozvodů MŠ Na Sídlišti“ uchazeče Stavby VANTO, s.r.o. se sídlem Panská 25, 

686 04 Kunovice, IČ 28269314  

 

Usnesení RM č. 16/40/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce rozvodů MŠ 

Na Sídlišti“ s vítězným uchazečem Stavby VANTO, s.r.o. se sídlem Panská 25, 686 04 

Kunovice, IČ 28269314 za částku 1,368.743,97 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 17/40/16: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Úprava uliční fasády ZŠ Nádražní“  

 

Usnesení RM č. 18/40/16: RM schválila jednat s některými z oslovených uchazečů přímo o 

uzavření smlouvy o dílo  

 

Usnesení RM č. 19/40/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení „Dodávka a montáž přetlakové sportovní 

haly“ uchazeče Poly - Slovakia, s.r.o. se sídlem Rudlovská cesta 6550/53, 974 01 Banská 

Bystrica, IČ 36636266  

 

Usnesení RM č. 20/40/16: RM schválila umístění uchazeče na dalším místě v hodnocení 

veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Dodávka a montáž 

přetlakové sportovní haly“ TECHTEX s.r.o. se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 

8, IČ 25927329  

 

Usnesení RM č. 21/40/16: RM schválila uzavření kupní smlouvy „Dodávka a montáž 

přetlakové sportovní haly“ s firmou Poly - Slovakia, s.r.o. se sídlem Rudlovská cesta 6550/53, 

974 01 Banská Bystrica, IČ 36636266 za částku 2 480 267,00 Kč bez DPH a to po uplynutí 

lhůty k podání námitek proti oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.  



 

Usnesení RM č. 22/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s paní …, Kurdějov 

…, Kurdějov 69301, o zřízení služebnosti chůze po části pozemku parc. č. 1559 o výměře 35 

m2 vedeného jako ostatní plocha v k. ú. Hustopeče u Brna na LV č. 12587 na němž se nachází 

přístupový chodník k ZUŠ Hustopeče Nádražní. 

 

Usnesení RM č. 23/40/16: RM schválila souhlas s PD č.15-09A projektanta Ing. …, Drbalova 

…, Tišnov, PSČ 666 01, na stavbu „Bytové domy SO01, SO02, SO03, SO04 Hustopeče lokalita 

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

145/125A, Brno, PSČ 619 00 pro účely stavebního řízení.  

 

Usnesení RM č. 24/40/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se stavbou parkoviště na 

pozemcích města 4542/393, 4542/395, 4542/333, 4542/228 a zvláštním užíváním komunikace 

s investorem Němec Jiří stavitel, s. r. o., Vídeňská 145/125A, Brno, PSČ 619 00 s kaucí ve výši 

100.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. Dopravu aut nad 3,5 t volit po trase kolem 

zemědělského areálu po ulici Nádražní a Starovická. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 25/40/16: RM bere na vědomí oslovení firmy Kavalíř na zpracování cenové 

nabídky na celkovou rekonstrukci ZTI čtyřech sociálních zařízeních v hotelu Formanka. Bude 

zajištěna prohlídka a případná opravy střechy hotelu odbornou firmou.  

 

Usnesení RM č. 26/40/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností 

Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, Břeclav, IČ: 27696880 na zhotovení projektové 

dokumentace ulice Dvořákova, kterým se mění termín realizace díla. Text dodatku je přílohou 

zápisu 

 

Usnesení RM č. 27/40/16: RM ukládá svolat veřejné jednání ve věci projektování úprav ulice 

Dvořákova v Hustopečích 

 

Usnesení RM č. 28/40/16: RM schválila podání žádosti na Jihomoravský kraj, se sídlem 

Žerotínovo nám. 5/3, Brno, o sepsání Smlouvy o právu provést stavbu bezbariérové trasy na 

pozemku parc.č. KN 1047/16, zapsaném na LV č. 12795 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 29/40/16: RM bere na vědomí obsah předložené projektové dokumentace 

"Bezbariérový chodník Hybešova, Žižkova, Tábory Svatopluka Čecha" a "Úpravy budovy 

Komenského."  

 

Usnesení RM č. 30/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o právu provést stavbu 

bezbariérové trasy s paní …, bytem Žižkova …, 69301 Hustopeče na části pozemku parcela 

číslo KN 1077 o výměře cca 5 m2, zapsaném na LV č. 841 v katastrálním území Hustopeče u 

Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí 

kupní s paní …, bytem Žižkova …, 69301 Hustopeče na budoucí výkup části pozemku pod 

bezbariérovou trasou parcela číslo KN 1077 o výměře cca 5 m2 /v příloze zakresleno/, 

zapsaném na LV č. 841 v k.ú. Hustopeče u Brna za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 32/40/16: RM schválila revokaci usnesení 36/37/16 a schvaluje smlouvu o 

souhlasu se stavbou vodovodní přípojky na pozemku města parcela číslo 3116/13 v k. ú. 



Hustopeče u Brna, dle PD 42/16 – 05/2016 vyhotovené Ing. …, Dlouhá …, Hustopeče, PSČ 

693 01, pro investora Generální finanční ředitelství, IČO 72080043, Lazarská 15/7, Praha 1, 

PSČ 118 10. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 33/40/16: RM schválila stanovy Hustopečského městského vína pro rok 2016. 

Text stanov je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/40/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 39/33/16 a schvaluje nové 

usnesení: RM schvaluje Statut nominační výstavy - Národní soutěže vín velkopavlovické 

vinařské podoblasti 2016 a rozpočet pro rok 2016. Statut je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 35/40/16: RM schválila grafický návrh prezentace města, který je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 36/40/16: RM schválila návrh marketingové strategie města, která je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 37/40/16: 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 …, Nádražní …, Rakvice, pro den 1.10.2016 a to 

prodloužením na dobu od 20:00 do 04:00 hod. dne následujícího, pro kulturně veřejnou akci - 

diskotéku v prostorách Společenského domu, Herbenova v Hustopečích.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 38/40/16: RM ukládá předat zájemcům o pronájem Kulturního domu 

seznam proškolených osob pro zajištění požární hlídky Hustopeče k zajištění jejich vlastních 

dohod o provedení práce. 

 

Usnesení RM č. 39/40/16: RM neschvaluje prodloužení doby nájmu startovacího bytu č. … 

na adrese Svat. Čecha …, Hustopeče, nájemníkům …, … a …. Nájemní vztah bude ukončen k 

31. 8. 2016.  

 

Usnesení RM č. 40/40/16: RM schválila splátkový kalendář mezi věřitelem - městem 

Hustopeče a dlužníkem - paní …, nar. …, bytem Žižkova …, Hustopeče, na částku 5.566,- Kč, 

která bude splacená nejpozději do 31. 3. 2017. Text splátkového kalendáře je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 41/40/16: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi“  

 

Usnesení RM č. 42/40/16: RM schválila smlouvu o dílo s projektantem panem … IČ: 696 

82 755, se sídlem Javorová …, Hustopeče na vyhotovení projektové dokumentace pod názvem 

„Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci hřbitovní zdi“. 

 

Usnesení RM č. 43/40/16: RM bere na vědomí zápis z Komise obřadů a slavností ze dne 

2.5.2016  

 

Usnesení RM č. 44/40/16: RM bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne 10.5.2016  

 



Usnesení RM č. 45/40/16: RM schválila Poskytnutí prostor Kulturního střediska pro pořádání 

týdne divadel pro děti v termínu 23. – 29. 6. 2016 

 

Usnesení RM č. 46/40/16: RM schválila nově stanoveného příkazce operace pro ORJ 247 - 

Památkové objekty: Místostarosta.  

 

Usnesení RM č. 47/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení Zásady města Hustopeče pro 

poskytování peněžitých darů z rozpočtu města Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 48/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení Zásady města Hustopeče pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 49/40/16: RM schválila úpravu pěšiny na pozemcích města Hustopeče k 

autobusovým zastávkám na silnici III/4217 v k.ú. Hustopeče u Brna od Herbenovy farmy.  

 

Usnesení RM č. 50/40/16: RM schválila pachtovní smlouva s …, Hustopeče na užívání 

pozemků p.č.5593/100 vedeného jako zahrada a p.č.5593/390 vedeného jako ostatní plocha, 

vše zapsáno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční pachtovné 615 Kč. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 51/40/16: RM schválila zvýšení spoluúčasti na akci Workoutové hřiště 

Hustopeče o 40.000,- Kč.  

 

Usnesení RM č. 52/40/16: RM schválila nákup mobiliáře betonové lavičky a odpadkového 

koše na workoutové hřiště. V ceně do 15.000 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení RM č. 53/40/16: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na určený pozemek, na 

kterém budou v době od 9.8. do 15.8.2016 umístěny pouťové atrakce firmy Lunapark Homolka. 

Text smlouvy je přílohou 

 

Usnesení RM č. 54/40/16: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě s Autic a.s., Na Radosti 413, 

Praha 15521, IČ: 26027887, kterým se za umístění nápojového automatu stanovuje roční 

nájemné ve výši 6.000,-Kč + DPH a dále se zavádí úhrada energií dle skutečné spotřeby.  

 

Usnesení RM č. 55/40/16: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování PD na rekonstrukci CVČ Pavučina“ 

 

Usnesení RM č. 56/40/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Zpracování PD na rekonstrukci CVČ Pavučina“: 1) Ing. Václav Cichra 

se sídlem Šakvická 405, 691 05 Zaječí, IČ 41530047; 2) O.K. Atelier s.r.o., se sídlem Zámecké 

náměstí 2, 690 02 Břeclav,  IČ 60744456 

3) JANČÁLEK s.r.o., se sídlem U Tržiště 22, 690 02  Břeclav 

4) Ing. Schwarz Libor, Stavební projekční kancelář se sídlem  Dlouhá 2, 693 01 Hustopeče, 

IČ10563229 

5) Ing. arch. Helena Straková se sídlem 60200 Brno - Staré Brno, Bezručova 69/6. IˇV 

70446041 

6) Projekce inženýrských sítí s.r.o. se sídlem Za Bankou 3473/4, 690 02 Břeclav, IČ 29319706 

7) Coleman S.I., a. s. se sídlem Smetanova 1484, 755 01Vsetín,  IČ 25350048 

8) DEKPROJEKT s.r.o. se sídlem Tiskařská 257/10, Praha 10, Malešice, IČ 27642411 



 

Usnesení RM č. 57/40/16: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování PD na rekonstrukci CVČ Pavučina“: 

Členové komise: …, …, …   

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení RM č. 58/40/16: RM schválila podání žádosti o písemném vysvětlení a doložení do 

3. 6. 2016 bývalému jednateli Technických služeb s. r. o. panu ... 

 

Usnesení RM č. 59/40/16: RM ukládá Kulturní komisi, aby navrhla jednotnou grafickou 

úpravu a využití pamětní knihy. 

 

Usnesení RM č. 60/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení poskytnutí dotace pro FC 

Hustopeče, IČ: 64327451, Šafaříkova 347/1, 693 01 Hustopeče ve výši 260.000,- Kč. 

 

Usnesení RM č. 61/40/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí 

darovací od FC Hustopeče, IČ: 64327451, Šafaříkova 347/1, 693 01 Hustopeče na majetek 

pořízený z dotace. 

 

Usnesení RM č. 62/40/16: RM schválila výsadbu truhlíků na křižovatce u kina od paní …, 

bytem Kpt. Jaroše …, 693 01 Hustopeče, IČ: 04813243 za cenu 12.399 Kč. 

 

 

 

 


