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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 1. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 06.11.2018 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/1/18: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/1/18: RM schválila smlouvu č. 775/B2/2018 o poskytnutí finančních prostředků 

z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci "Hustopeče-chodník v 

úseku Komenského - Žižkova, I. etapa", ISPROFOND 56275102006, v maximální částce 3.641 

tis. Kč.  

 

Usnesení č. 3/1/18: RM schválila souhlas s napojením vodovodu na pozemku parcela číslo 

KN 1047/4 v k.ú. Hustopeče u Brna na ulici Žižkova a to společnosti UNIPORTINVEST I 

s.r.o., Novomoravanská 321/41, Brno - Přízřenice.  

 

Usnesení č. 4/1/18: RM bere na vědomí oznámení o konání Hustopečského masopustu v roce 

2019 a současně požaduje splnění smluvních ujednání z předchozích let. V případě nesplnění 

budou veškeré náklady města organizátorům vyúčtovány dle ceníku.  

 

Usnesení č. 5/1/18: RM schválila darovací smlouvu s JUDr. …, bytem …, 693 01 Hustopeče 

na darování vzorků vín na Světový duel vín 2018, pořádaný městem Hustopeče dne 24. a 

25.11.2018.  

 

Usnesení č. 6/1/18: RM schválila darovací smlouvu s MVDr. …, bytem …, 693 01 Hustopeče 

na darování vzorků vín na Světový duel vín 2018, pořádaný městem Hustopeče dne 24. a 

25.11.2018  

 

Usnesení č. 7/1/18: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Světový duel 

vín 2018 se Svazem vinařů České republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, 

IČ 48847488  

 

Usnesení č. 8/1/18: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Světový duel 

vín 2018 s KRONDORF, a.s. se sídlem Českobratrská 1/2778, 130 00 Praha 3, IČ 05360641  

 

Usnesení č. 9/1/18: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Světový duel 

vín 2018 s AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957  

 

Usnesení č. 10/1/18: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci na Světový duel 

vín 2018 s MOSS logistics s.r.o. se sídlem Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČ 

63481359  

 

Usnesení č. 11/1/18: RM pověřuje stavební komisi, aby posoudila možnost směny části 

městského pozemku parc. č. 4922/11 za část pozemku parc. č. 4922/13, oba v k. ú. Hustopeče 

u Brna.  

 

Usnesení č. 12/1/18: RM ukládá MPO a vedení města další jednání týkající se předloženého 

návrhu nájemní smlouvy, vč. příloh ohledně pronájmu části městského pozemku parc. č. 24/1 

o orientační výměře 32 m2, v k. ú. Hustopeče u Brna v souladu s připomínkami Rady města 

Hustopeče.  
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Usnesení č. 13/1/18: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na zakázku „Oprava 

havarijního stavu areálové kanalizace Bazén Hustopeče“ uchazeče:  

1. VHS Břeclav s.r.o., Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ: 42324149  

Nabídková cena bez DPH 2.563.151,-Kč, včetně DPH 3.101.413,-Kč  

 

Usnesení č. 14/1/18: RM schválila pořadí na dalších místech v zakázce „Oprava havarijního 

stavu areálové kanalizace Bazén Hustopeče“:  

2. H a S t, spol. s r.o., se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043  

Nabídková cena bez DPH 2.883.873,-Kč, včetně DPH 3.489.486,-Kč  

3. KERAMO D - Dohorák s.r.o., Zahradní 583, 768 21 Kvasice, IČ: 27716104  

Nabídková cena bez DPH 3.265.290,-Kč, včetně DPH 3.951.000,-Kč  

 

Usnesení č. 15/1/18: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava havarijního 

stavu areálové kanalizace Bazén Hustopeče“ s vítězným uchazečem VHS Břeclav, s.r.o., se 

sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149 za částku 2.563.151,-Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 16/1/18: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku města 

se Zbyňkem Kolegárem, Dvořákova 1369/15, Hustopeče pro vybudování vodovodní přípojky 

na pozemku parc.č. 3613, k.ú. Hustopeče. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 17/1/18: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou se společností 

Panaroma Králův Dvůr s.r.o., Poličanská 1487, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, IČ: 03228215 

na stavbu "Kanalizační přípojka pro BD Sýpka, ul. Vinařská" za podmínek uvedených ve 

smlouvě a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 18/1/18: RM schválila dohodu o skončení nájmu s paní …, nar. …, bytem 

Nerudova …, 692 01 Mikulov na užívání části městského pozemku parc. č. 44/8 o výměře 66 

m2 (dříve ve zjednodušené evidenci – grafický příděl p. č. 7647) vedeného jako ostatní plocha, 

zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče ke dni 

30.11.2018. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 19/1/18: RM schválila záměr pronájmu části pozemku města Hustopeče parc. č. 

44/8 o orientační výměře 66 m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Záměr je vyhlášen za účelem užívání 

předmětné části pozemku k parkování vozidel, a to na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní 

dobou. Písemné nabídky doručujte včetně uvedení navrhované výše nájemného za m2, 

minimálně však 2,5 Kč/m2/měsíc. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 20/1/18: RM pověřuje stavební komisi, aby posoudila možnost prodeje dvou 

pozemků města Hustopeče parc. č. 1370/5 o výměře 17 m2 vedeného jako ostatní plocha a parc. 

č. 1370/4 o výměře 35 m2 vedeného jako ostatní plocha, oba zapsané u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální 

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 
Usnesení (úkol) č. 21/1/18: RM bere na vědomí vysvětlení pachtýřů ke sdělení ke smlouvám 

o zemědělském pachtu se závěrem: Téma se postupuje do nové komise životního prostředí 

k dalšímu projednání a stanovení podmínek úpravy pachtovních smluv na pozemky města.  
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Usnesení č. 22/1/18: RM schválila výběr dodavatele na veřejnou zakázku zadávanou v 

jednacím řízení bez uveřejnění Polyfunkční komunitní centrum Pavučina Hustopeče – výplně 

otvorů Petra Šancu se sídlem Polní 22, 664 49 Ostopovice, IČ 12196452  

 

Usnesení č. 23/1/18: RM schválila smlouvu o dílo na dodávku a montáž výplní otvorů na 

Polyfunkční komunitní centrum Pavučina Hustopeče – výplně otvorů s Petrem Šancou se 

sídlem Polní 22, 664 49 Ostopovice, IČ 12196452 za částku 821.500,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 24/1/18: RM schválila výběr dodavatele na veřejnou zakázku zadávanou v 

jednacím řízení bez uveřejnění Polyfunkční komunitní centrum Pavučina Hustopeče – 

provedení vegetační střechy firmu GreenVille service s.r.o.se sídlem Jahodová 20, 620 00 Brno 

IČ: 29355311  

 

Usnesení č. 25/1/18: RM schválila smlouvu o dílo na dodávku na provedení vegetační střechy 

na Polyfunkční komunitní centrum Pavučina Hustopeče – provedení vegetační střechy s firmou 

GreenVille service s.r.o.se sídlem Jahodová 20, 620 00 Brno IČ: 29355311 za částku 312.043,- 

Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 26/1/18: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění Polyfunkční komunitní centrum Pavučina 

Hustopeče – dokončení stavby firmy JS-Abacus s.r.o. se sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 

Hustopeče, IČ 26288591  

 

Usnesení č. 27/1/18: RM schválila umístění na dalším místě na veřejnou zakázku zadávanou 

v jednacím řízení bez uveřejnění Polyfunkční komunitní centrum Pavučina Hustopeče – 

dokončení stavby ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ  

 

Usnesení č. 28/1/18: RM schválila smlouvu o dílo na dokončení stavby Polyfunkčního 

komunitního centra Pavučina Hustopeče – dokončení stavby s firmou JS-Abacus s.r.o. se 

sídlem Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 26288591  

 

Usnesení č. 29/1/18: RM neschvaluje žádost Ing. …, Gen. Peřiny …, Hustopeče na vytvoření 

parkovacích míst na ulici Gen. Peřiny místo zelených pruhů. Z důvodu zachování zeleně 

v lokalitě.  

 

Usnesení č. 30/1/18: RM schválila pořízení počítačové sestavy za 32.181 Kč a barevného 

multifunkčního tiskového zařízení za 27.394 Kč pro potřeby OS Penzion a pečovatelská služba 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 31/1/18: RM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 049728/18/OSV. Text Dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 32/1/18: RM schválila Výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání 

nabídky na zadání zakázky malého rozsahu: Zpracování lesních hospodářských osnov pro lesní 

hospodářský celek Židlochovice, zařizovací obvod Hustopeče (616 813) na období od 

01.01.2020 do 31.12.2029.  

 

Usnesení č. 33/1/18: RM schválila Návrh smlouvy o dílo „Zpracování lesních hospodářských 

osnov pro lesní hospodářský celek Židlochovice, zařizovací obvod Hustopeče (616 813) na 

období od 01.01.2020 do 31.12.2029“  
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Usnesení č. 34/1/18: RM schválila jmenování hodnotící komise k otevírání obálek, posouzení 

a hodnocení nabídek zakázky „Zpracování lesních hospodářských osnov pro lesní hospodářský 

celek Židlochovice, zařizovací obvod Hustopeče (616 813) na období od 01.01.2020 do 

31.12.2029“:  

Komise: …, …, … Zapisovatel: …  

Náhradníci: …, …, … 

 

Usnesení č. 35/1/18: RM schválila Smlouvu o grantovém příspěvku mezi Biosférickou 

rezervací Dolní Morava, o.p.s., IČ 26938171, Zámecké náměstí 69, Lednice jako 

poskytovatelem, a Centrem volného času Hustopeče, p.o., IČ 71200398, Šafaříkova 1017/40, 

Hustopeče jako příjemcem, na příspěvek ve výši 320.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 36/1/18: RM bere na vědomí, že jmenování Mgr. … ze dne 01.07.2015 do funkce 

ředitele příspěvkové organizace Centrum volného času Hustopeče dle § 166 odst. 3 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je na dobu neurčitou s funkčním obdobím 6 let ( tj. do 

30.06.2021).  

 

Usnesení č. 37/1/18: RM schválila vytvoření pracovních komisí rady města: 

Komise obřadů a slavností - předsedkyně …  

Sportovní komise - předseda … 

Školská a kulturní komise - předsedkyně … 

Komise pro práci se seniory a handicapovanými občany - předsedkyně … 

Komise pro životní prostředí a zemědělství - předseda … 

Sociální komise - předsedkyně … 

Stavební komise - předseda … 

Vinařská komise - předseda … 

 

Usnesení č. 38/1/18: RM schválila tematické pracovní zaměření jednotlivých radních:  

Radní pro kulturu a rodinnou politiku – Bc. Josef Horák  

Radní pro životní prostředí a zemědělství – Bořivoj Švásta 

Radní pro sociální oblast – Bc. Michal Vejpustek  

Radní pro sport – Mgr. Ing. Zbyněk Háder 

Radní pro dopravu – Ing. Ivana Bundilová 

Radní pro investice a rozvoj města – Michal Stehlík 

Radní pro školství a zdravotnictví – PaedDr. Hana Potměšilová  

 

Usnesení č. 39/1/18: RM bere na vědomí informaci o zřízení Komise pro sociálně-právní 

ochranu dětí, jako zvláštní orgán starostky města dle § 38 zákona o sociálně-právní ochraně dětí 

včetně jejího složení. Předsedou komise bude …, tajemník …, návrhy členů dodá předseda do 

příští RM.  

 

Usnesení č. 40/1/18: RM ukládá předsedům zřízených komisí rady města předložit seznam 

členů komisí ke schválení v radě města.  

 

Usnesení č. 41/1/18: RM schvaluje jednorázové navýšení o rozpočtu akce Hustopečské 

skákání 2019 o 250.000 Kč oproti již dříve schválené podmínce spoluúčasti města ve výši 

300.000 Kč/rok. Navýšení je z důvodu 20. výročí organizace akce. 
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V Hustopečích dne 06. 11. 2018 

 

 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


