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 Město Hustopeče, Rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 16. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 11.06.2019 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

 

Usnesení RM č. 1/16/19: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/16/19: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatku č. 7 ke zřizovací listině 

organizační složky Marketing a kultura města Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 3/16/19: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatku č. 6 ke zřizovací listině 

organizační složky Městské muzeum a galerie  

 

Usnesení RM č. 4/16/19: RM ukládá odboru kanceláře tajemníka zřízení samostatné sekce 

veřejné sbírky na www.hustopece.cz a zpřístupnění transparentního účtu  

 

Usnesení RM č. 5/16/19: RM ukládá ekonomickému odboru MěÚ Hustopeče zajištění 4 ks 

pokladniček pro veřejnou sbírku  

 

Usnesení RM č. 6/16/19: RM ukládá organizační složce Marketing a kultura sdělení o konání 

sbírky v Hustopečských listech a na FB města Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 7/16/19: RM ukládá organizační složce Správa a údržba budov a organizační 

složce Marketing a kultura umístění pokladniček – obě budovy Městského úřadu, TIC a 1 

přenosná  

 

Usnesení RM č. 8/16/19: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na 

pozemku p.č. KN 870/4 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 3804-20285/2019 na akci: "Hustopeče, Šafaříkova, DP-kabel NN, …" s E.ON 

Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ: 28085400 za jednorázovou 

úhradu 5.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/16/19: RM schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Hustopeče 

– cyklostezka ul. Žižkova, Tábory“, s firmou M – SILNICE a. s. se sídlem Husova 1697, 530 

03 Pardubice, IČ 42196868  

 

Usnesení RM č. 10/16/19: RM schválila Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu „Stavební 

úpravy a vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče“ s dodavatelem Hrušecká stavební spol. s r.o. 

se sídlem U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ 25585142  

 

Usnesení RM č. 11/16/19: RM schválila dohodu o propagaci a reklamní spolupráci s firmou 

OMNIVORE s.r.o. se sídlem Komenského 83/5, 678 01 Blansko, IČ 08023093  

 

Usnesení RM č. 12/16/19: RM schválila výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku 

Hustopeče – cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská  

 

Usnesení RM č. 13/16/19: RM schválila oslovení těchto dodavatelů k podání nabídky na 

veřejnou zakázku Hustopeče – cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská:  
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1. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 

25317628  

2. M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868  

3. STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  

4. SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 

48035599  

5. COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005  

 

Usnesení RM č. 14/16/19: RM schválila členy hodnotící komise k posouzení nabídky na 

veřejnou zakázku Hustopeče – cyklostezka Masarykovo nám., ul. Bratislavská: …, …, … 

náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 15/16/19: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na 

Vybavení ZŠ Komenského, Hustopeče – výukové pomůcky (dílenské vybavení).  

 

Usnesení RM č. 16/16/19: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvy o podmínkách 

poskytnutí příspěvku na výstavbu komunikace s UNIPORT IVNESTMENT I s.r.o., 

Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno, IČ: 04496418. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 17/16/19: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvy o podmínkách 

poskytnutí příspěvku na výstavbu komunikace s Cosmonde, a.s., Dusíkova 795/7, 638 00 Brno, 

IČ: 45272859. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 18/16/19: RM pověřuje majetkoprávní odbor k předložení nabídky a návrhu 

smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro vybudování veřejných parkovacích míst před 

nemovitostmi Tábory 22,24,26.  

 

Usnesení RM č. 19/16/19: RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene s Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČO: 72080043, se sídlem 

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1, za cenu, která bude stanovena po realizaci znaleckým posudkem 

odsouhlaseným Oddělením oceňovacím ze strany povinného za účelem instalace retenční 

nádrže a opatření k zachytávání a svodu dešťové vody dle PD " Retenční nádrž Hustopeče," 

zpracovaná dne 12/2018 Stavební projekční kanceláří, Ing. Václavem Cichrou, IČ 41530047, 

se sídlem Hustopeče, Nádražní 9, 693 01. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 20/16/19: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě s Obnovou realit s.r.o., 

Bořetice 417, 691 08 Bořetice, IČ 02257271 o souhlas u se stavbou v lokalitě za Křížovým 

kopcem. Předmětem dodatku je doplnění pozemků města dotčených stavbou. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 21/16/19: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parc. č. 1875 o výměře 178 m2, vedený jako zahrada zapsaný u Katastrálního úřadu 

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

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Písemné nabídky budou podány vč. 

uvedení navrhované výše kupní ceny, nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro dokupy), plus 

náklady spojené s převodem pozemku. Město si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu i za jiných 

podmínek. Text záměru je součástí zápisu. 

 

Usnesení RM č. 22/16/19: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 1262/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna sousedící s pozemky 1262/12 a 

p.č. 1262/39.  
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Usnesení RM č. 23/16/19: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 1262/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna sousedící s pozemkem p.č. 

1262/50.  

 

Usnesení RM č. 24/16/19: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 2587 o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna před 

nemovitostí p.č. 2568.   

 

Usnesení RM č. 25/16/19: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

pozemku parc. č. 4542/328 o výměře 20 m2, vedený jako orná půda zapsaný u Katastrálního 

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

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Písemné nabídky budou podány vč. 

uvedení navrhované výše kupní ceny, nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro dokupy), plus 

náklady spojené s převodem pozemku. Město si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu i za jiných 

podmínek. Text záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 26/16/19: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 4542/242 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 27/16/19: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku p.č. 8399/27 v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 28/16/19: RM schválila smlouvu o dílo „Rekonstrukce venkovních schodů 

ZŠ Komenského“ firmou Spolia, s.r.o., Bořetice 445, 691 08 Bořetice, IČ 29191106, za cenu 

179.652 Kč bez DPH. 

 

Usnesení RM č. 29/16/19: RM schválila souhlas se stavbou plotové zdi na pozemku města 

p.č. 868/8 určeného geometrickým plánem č. 3751-177/2018, vyčleněného z pozemku p.č 

868/1, vše v k. ú. Hustopeče u Brna, pro manžele …, Pitnerova 1280/3, Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 30/16/19: RM schválila nájemní smlouvu s RATOLEST BRNO z.s., třída 

Kpt. Jaroše 2032/7b, 602 00 Brno, IČ: 65348893 na pronájem místnosti č. 4 o orientační výměře 

41,57 m2 v suterénu objektu Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče k 

poskytování ambulantní formy sociálně aktivizačních služeb pro obvod MAS Hustopečsko za 

měsíční nájemné 3.741 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 31/16/19: RM bere na vědomí informaci o odstavení plynového kotle na 

Sportovní hale (Šafaříkova) z důvodu technické poruchy. Cenové nabídky budou předloženy 

v některé příští radě města. 

 

Usnesení RM č. 32/16/19: RM schválila souhlas s výsadbou levandulí v ploše mezi 

chodníkem a silnicí před budovou Kollárova 2 – 6 na náklady žadatelky. 

 

Usnesení RM č. 33/16/19: RM bere na vědomí zápis z vinařské komise ze dne 3. 6. 2019  

 

Usnesení RM č. 34/16/19: RM schválila revokaci usnesení RM č. 54/4/18 a schvaluje nový 

seznam členů Vinařské komise: Předseda – …, tajemnice – …, členové – …, …, …, …, …, …, 

…, …, …, …, …, …, …, …  
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Usnesení RM č. 35/16/19: RM projednala žádost … o vyhrazení parkovacího místa ve dvoře 

za kinem.  

 

Usnesení RM č. 36/16/19: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu jednoho parkovacího 

místa ve dvoře za kinem, tj. p.č. 49 a 50, pro majitele nemovitosti na pozemku p.č. 47. V případě 

obsazení všech míst bude moci využít parkovacích ploch na Dukelském náměstí. 

 

Usnesení RM č. 37/16/19: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 38/16/19: RM bere na vědomí informaci o splnění úkolu RM č. 58/15/19.  

 

Usnesení (úkol) RM č. 39/16/19: RM ukládá prověřit projekt kanalizace ul. Na Hradbách 

dle úkolu 58/15/19 včetně případného udělání kamerové zkoušky stavu kanalizace. 

 

Usnesení RM č. 40/16/19: RM bere na vědomí informaci o cenových nákladech na případnou 

úpravu tarifů u parkovacích automatů ve městě.  

 

Usnesení RM č. 41/16/19: RM schválila objednání zpracování projektové dokumentace na 

akci „Dobíjecí stanice na elektromobily“ firmě FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova 1286/23, 

693 01 Hustopeče, IČ 27739651, za cenu 15.500 Kč bez DPH.  

 

Usnesení (úkol) RM č. 42/16/19: RM ukládá umístit květináče do propojky kolem MŠ Na 

Sídlišti mezi ulicemi Komenského a Svatopluka Čech k zamezení průjezdu motorových 

vozidel.  

 

Usnesení RM č. 43/16/19: RM pověřuje radního … jednáním s projekční kanceláří Schwarz 

na aktualizaci projektu kabin, které jsou součástí projektu Rekonstrukce atletického stadionu. 

 

 

V Hustopečích dne 11.06.2019 

 

 

 

…………………………  

 
 

 

…………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


