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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

 

Usnesení z 20. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 27.08.2019 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

 

Usnesení č. 1/20/19: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení (úkol) č. 2/20/19: RM ukládá zpracovat podklady pro analýzu nákladů na svoz TKO 

ve městě. 

 

Usnesení č. 3/20/19: RM schválila text vyjádření účastníka řízení ke stavbě "II/420 Dolní 

Věstonice – průtah a most ev.č. 420-012", a pověřuje starostku města podpisem vyjádření. Text 

vyjádření účastníka je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 4/20/19: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku na, 

„Zpracování PD na stavební úpravy a modernizace Společenského domu Hustopeče-nové 

vyhlášení“ uchazeče STRAET ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Na poříčí 1918/11, 110 00 Praha 

1, IČ:278 64618.  

 

Usnesení č. 5/20/19: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech na veřejnou zakázku na 

„Zpracování PD na stavební úpravy a modernizace Společenského domu Hustopeče-nové 

vyhlášení“:  

2.KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČ: 26817853,  

3.Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábř. 2278/38, 702 00 Ostrava, IČ: 27810054,  

4.Projekt Point Green, s.r.o., se dílem Cejl 504/38, 602 00 Brno, IČ: 29201691,  

5. Atelier 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 02463245,  

6. Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210,  

7. KAMPARA s.r.o., se sídlem Baračka 220, 685 01 Bučovice, IČ: 29280940,  

8. INVENTE, s.r.o., se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ: 25171232,  

9. Gaudia Design s.r.o., se sídlem K Čejovu 113, 39452 Kejžlice, IČ: 63489163,  

10. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., se sídlem Kafkova 1064/12, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava, IČ: 05725674,  

11. SD Ateliér s.r.o., se sídlem Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870,  

12. PPS Kania s.r.o., se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, 

IČ:26821940,  

13. ATELIER 38 s.r.o., se sídlem Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 

25858343,  

14. Babka & Šuchma s.r.o., se sídlem Kpt. Jaroše 1845/26, Brno, IČ: 07042825.  

 

Usnesení č. 6/20/19: RM schválila smlouvu o dílo a příkazní smlouvu se společností STRAET 

ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Na poříčí 1918/11, 110 00 Praha 1, IČ:278 64618 na plnění z 

veřejné zakázky na „Zpracování PD na stavební úpravy a modernizace Společenského domu 

Hustopeče-nové vyhlášení“ za cenu 1.950.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 7/20/19: RM schválila revokaci usnesení Rady města Hustopeče č. 10/11/19 z 

2.4.2019.  
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Usnesení č. 8/20/19: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou na pozemku p.č. 4536/172 

vlastníka Cosmonde, a.s., Dusíkova 795/7, 638 00 Brno, IČ: 45272859 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 
Usnesení č. 9/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí darovací 

na budoucí převod částí pozemku p.č. KN 4536/172 o souhrnné výměře cca 67 m2 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna pod budoucím kruhovým objezdem od společnosti 

Cosmonde, a.s., IČ: 45272859, se sídlem Dusíkova 795/7, 638 00 Brno a pověřuje starostku 

podpisem smlouvy o smlouvě budoucí darovací.  

 

Usnesení č. 10/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení č. 20/V/19 ze dne 

20.06.2019.  

 
Usnesení č. 11/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření souhlasného prohlášení o 

uznání vlastnického práva České republiky – s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního 

pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 01312774, k 

pozemkům KN p.č. 4680, KN p.č. 2588/59 a KN p.č. 2588/60 v k.ú. Hustopeče u Brna 

zapsaným na LV č. 11895 pro k.ú. Hustopeče u Brna.  

 
Usnesení č. 12/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod 

pozemků parc.č. 4650/40, 4650/41 v k.ú. Hustopeče u Brna dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona 

č. 219/2000 Sb., v platném znění z důvodu veřejného zájmu.  

Na pozemku parc.č. 4650/40 se nachází kaplička (barokní stavba), kterou město Hustopeče 

dlouhodobě udržuje na vlastní náklady.  

Pro zachování památky v dobrém stavebně technickém stavu je potřebné, aby byl průběžně 

sledován její stav a v případě potřeby byly včas prováděny opravy.  

Pro zajištění této péče je žádoucí, aby se vlastníkem nemovitých věcí se stalo město Hustopeče. 

Stavba s přilehlými pozemky se nachází na jeho území, tudíž je schopno o uvedený majetek 

průběžně pečovat.  

 
Usnesení č. 13/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení revokaci usnesení zastupitelstva 

města Hustopeče 10/III/19  

 

Usnesení č. 14/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru uzavření smlouvy 

směnné na pozemek města Hustopeče p.č. 4546/3 vedený jako ostatní plocha o výměře 199 m2 

za pozemek p.č. 4544/96 vedený jako ostatní plocha o výměře 46 m2, za část pozemku p.č. 

4546/7 vedený jako ostatní plocha o výměře 114 m2 v návrhu geometrického plánu č. 3831-

119/2019 označené jako díl a, za část pozemku p.č. 4546/8 vedený jako ostatní plocha o výměře 

154 m2, v návrhu geometrického plánu č. 3831-119/2019, označené jako díl b, za část pozemku 

p.č. 4546/11 vedený jako ostatní plocha o výměře 75 m2 v návrhu geometrického plánu č. 3831-

119/2019 označené jako díl c, za část pozemku p.č. 4546/12 vedený jako ostatní plocha o 

výměře 34 m2 v návrhu geometrického plánu č. 3831-119/2019 označené jako díl d, vše v 

katastrálním území Hustopeče u Brna které jsou ve vlastnictví společnosti Vodovody a 

kanalizace Břeclav, a. s., IČ: 49455168, se sídlem Břeclav, Čechova 1300/23. Současně se v 

rozsahu dle návrhu geometrického plánu č. 3831-119/2019 na nově vytvořeném pozemku p.č. 

4546/14 zřizuje věcné břemeno pro zajištění oprav a poruch vodovodu pro veřejnou potřebu a 

přístupu a příjezdu k pozemku 4546/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna. Rozdíl ve 

výměře pozemků bude finančně vypořádán za cenu dle znaleckého posudku a strany směnné 

uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku. Text záměru je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 15/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu na prodej 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 za celkovou částku 6 tisíc Kč + náklady spojené s 

převodem pozemku.  

 

Usnesení č. 16/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje 

geometrickým plánem č. 2855-52/2010 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo 

KN 3321/1 vedeného jako zahrada o výměře 22 m2, který vznikl z pozemku p.č. KN 3321 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna minimálně za cenu 300 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí 

náklady spojené s převodem pozemku.  

 

Usnesení č. 17/20/19: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2019 v Hustopečích s:  

Hustopečská mandlárna s.r.o. se sídlem Nerudova 24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143  

FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651  

VHS Břeclav s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64, IČ 42324149  

SORG a.s. se sídlem Vinařská 970/2, 693 01 Hustopeče, IČ 25535838  

STAVEBNINY VAJBAR s.r.o. se sídlem 691 08 Bořetice 481, IČ 26944618  

NORMA Czech, s.r.o. se sídlem Havlíčkova 1375/28, 693 01 Hustopeče, IČ 27742865  

Pavel Nečas se sídlem Dobrovského 59/3, 693 01 Hustopeče, IČ 61417122  

Viadesigne s.r.o. se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ 27696880  

HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, IČ 25537814  

SIGNUM spol s r.o. se sídlem Nádražní 41, 693 01 Hustopeče, IČ 18200061  

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově se sídlem Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov. IČ 

00032247  

 

Usnesení č. 18/20/19: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Úprava 

venkovního areálu u CVČ Pavučina“ s firmou STROMMY COMPANY, s.r.o., se sídlem 

Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora, IČ 01919652, kterým se cena díla zvyšuje o částku 

2 453 Kč bez DPH.  

 
Usnesení č. 19/20/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora SBD Pálava, 

Dukelské nám. 36/10, Hustopeče, IČ: 00048704 na akci "Přístavba lodžií u BD Masarykovo 

nám. 10,11,12" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 
Usnesení č. 20/20/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora Ing. …, U Vodojemu 

…, Hustopeče na akci "Prodloužení přípojky plynu pro RD na pozemku parc.č.1766, k.ú. 

Hustopeče" a pověřují starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 21/20/19: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 na stavbu 

„Prodloužení přípojky plynu pro RD na pozemku parc.č. 1766, k.ú. Hustopeče“ za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH.  

 
Usnesení č. 22/20/19: RM schválila zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku "Poskytování 

energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče" a na 

základě udělené plné moci pověřuje společnost PORSENA o.p.s., Michelská 18/12a, Praha ke 

zveřejnění a zastupování při řízení veřejné zakázky.  
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Usnesení č. 23/20/19: RM schválila projektovou dokumentaci na „Garáž – přístavba + 

stavební úpravy“ k územnímu a stavebnímu řízení, investora …, Svat. Čecha …, Hustopeče. 

 

Usnesení č. 24/20/19: RM schválila projektovou dokumentaci na akci „Hustopeče, 

Havlíčkova, rozš. NN, Kolegár“ k územnímu řízení. RM pověřuje starostku města podpisem 

projektové dokumentace.  

 

Usnesení č. 25/20/19: RM schválila návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. 1030050553/001 pro stavbu „Hustopeče, Havlíčkova, rozš. NN, Kolegár“. Text 

návrhu smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 26/20/19: RM odkládá schválení projektové dokumentace na stavbu „Garáž – 

novostavba, Kpt. Jaroše parc.č. 1329/19“ k územnímu souhlasu a ohlášení stavby. RM 

doporučuje posunutí přední stavební čáry objektu tak, aby byl z garáže bezpečný výjezd na 

přiléhající silnici, a současně, aby před vjezdem do garáže bylo místo k zastavení osobního 

vozidla kolmo k ose silnice. Tj. cca 5,5 metru od obrubníku k vratům do garáže. 

 

Usnesení č. 27/20/19: RM schválila zpracování projektové dokumentace pro akci „Hustopeče, 

zahrádky, DP, k.NN Salášek 1030040251“ kterou bude řešeno zřízení nového odběrného místa 

za pomoci nového kabelového rozšíření distribuční sítě nízkého napětí (NN) pro zahradu, dle 

žádosti RGV a. s. Břeclav, J. Opletala 2403, 690 02 Břeclav.  

 

Usnesení č. 28/20/19: RM schválila souhlas se stavbou „Oplocení pozemku + Sjezd na 

komunikaci“ investora … a … Javorová …, 693 01 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 29/20/19: RM schválila projektovou dokumentaci investora FC Hustopeče z.s., 

Šafaříkova 538/19, Hustopeče na akci "Osvětlení tréninkového hřiště" a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu. Podmínkou souhlasu je zajištění výstavby odbornou firmou nebo 

dozor odborné osoby při výstavbě.  

 

Usnesení č. 30/20/19: RM schválila nezbytný zábor parkoviště na ulici Bratislavská za účelem 

výstavby přeložky kanalizace. Dle žádosti firmy FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., 

Mlýnská 388/68, Brno. Vše v rámci akce Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče 

u Brna.  

 

Usnesení č. 31/20/19: RM neschvaluje vjezd na staveniště akce Modernizace a elektrizace 

trati Šakvice – Hustopeče u Brna přes parkoviště na ulici Bratislavská, a doporučuje sjezd přes 

zelený travnatý pás. 

 

Usnesení č. 32/20/19: RM schválila dohodu o narovnání se spol. E.ON Distribuce, a.s., 

F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 zastoupenou spol. E.ON Česká 

republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 25733591 k realizaci 

přeložky zařízení distribuční soustavy: Hustopeče, Tábory, přel. VB, NN,(č.001030049481) 

město za cenu 1.143.130 Kč. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 33/20/19: RM schválila nájemní smlouvu s Girasole, sdružením pro pomoc a 

rozvoj z.s., Mrštíkova 122/1, 693 01 Hustopeče, IČ: 26991560 na užívání místností č.3 a 6 o 

souhrnné výměře 74,12 m2 v suterénu objektu Polikliniky, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče 

za měsíční nájemné 6.671 Kč vč. DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu  
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Usnesení č. 34/20/19: RM schválila nájemní smlouvu se spol. Frauenthal Automotive 

Hustopeče s.r.o., Bratislavská 130/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 24124664 na užívání části pozemku 

p.č.1185/1 o výměře 150 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u 

Brna za účelem užívání 8 parkovacích míst pro vedení společnosti a nájemce za roční nájemné 

2.640 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 35/20/19: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se Stavbami RUFA s.r.o., 

Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice, IČ: 29313449, kterým se mění termín dokončení 

díla "Hustopeče – chodník v úseku Komenského – Žižkova" na 30.9.2019. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 36/20/19: RM bere na vědomí stav projednání smluvních ujednání mezi městem 

a spolkem Fair-net, z.s. jako investorem v připravované smlouvě o souhlasu se stavbou optické 

sítě v Hustopečích.  

 

Usnesení č. 37/20/19: RM schválila Domovní řád Domu – Penzionu pro důchodce, Hustopeče, 

Žižkova 1 s účinností od 01.09.2019  

 

Usnesení č. 38/20/19: RM schválila úpravu ceníku OS Penzion a pečovatelská služba 

Hustopeče. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 39/20/19: RM schválila prominutí poplatku Nadačnímu fondu Nadační fond 

Zdeňky Frýbertové se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 06035817 za výlep plakátů na 

Zábavné rodinné odpoledne, konané dne 20.10.2019  

 

Usnesení č. 40/20/19: RM schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor ve Společenském 

domě v Hustopečích s Nadačním fondem Zdeňky Frýbertové se sídlem Příkop 843/4, 602 00 

Brno na Zábavné rodinné odpoledne, konané dne 20.10.2019. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 41/20/19: RM schválila smlouvu o pronájmu plochy náměstí pro umístění 

kolotočů s …, Obědkovice č. …, na hody v roce 2020 za 10.000 Kč včetně energií. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 42/20/19: RM bere na vědomí výpověď z pachtovní smlouvy na užívání pozemků 

p.č. 5593/100 a 5593/390 na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna a vyhlašuje záměr pachtu 

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

k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaných na LV č.10001. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 43/20/19: RM schválila smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod se 

spol. Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168 pro 

objekt Podporované byty Žižkova I., Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 44/20/19: RM schválila objednání zemních prací při stavbě vodovodu na ulici 

Pitnerova u společnosti HaSt s.r.o., Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043 za cenu 

244.173 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 45/20/19: RM schválila servisní smlouvu se spol. ATLAS consulting spol. s r.o., 

Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, IČ: 46578706 o poskytnutí licencí pro použití internetové 

aplikace právního informačního systému Codexis Green včetně doplňků na dobu do 30.11.2019 

za cenu 10.000 Kč bez DPH s opcí. Text smlouvy je přílohou zápisu  
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Usnesení č. 46/20/19: RM schválila vyřazení majetku z evidence MŠ Hustopeče, Školní v 

celkové účetní hodnotě 100.141,89 Kč. Seznam vyřazeného majetku je v příloze. Vyřazení bude 

provedeno přes sběrný dvůr města.  

 

Usnesení (úkol) č. 47/20/19: RM ukládá Školské a kulturní komisi posoudit setrvání pronájmu 

p. Pregrtové v prostorách MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5. Zvážit, zda by nešly pronajímané 

prostory využívat pro potřeby MŠ Na Sídlišti, případně ZŠ Komenského.  

 

Usnesení č. 48/20/19: RM schválila smlouvu o pronájmu nebytových prostor uzavřenou mezi 

MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5, Hustopeče a paní …, Alšova …, Hustopeče s výši nájemného 

3.000 Kč/měsíc včetně energií. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 49/20/19: RM schválila vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP s označením 

O1 pro vozidlo RZ 5Z6 2994 na ulici Sv. Čecha u domu č. 5. Náklady na instalaci vyhrazeného 

parkovacího místa budou uhrazeny žadatelem.  

 

Usnesení č. 50/20/19: RM schválila obsah vyjádření účastníka k objízdné trase k úplné 

uzavírce silnice II/381 a II/420 z důvodu konání automobilových závodů ve dnech 13.9.-

15.9.2019, a pověřuje starostku města podpisem vyjádření. Text vyjádření účastníka je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 51/20/19: RM ukládá prověřit možnost financování školního autobusu 

v rámci systému IDS JMK. 

 

Usnesení č. 52/20/19: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti 

provozováním městské autobusové dopravy na nový školní rok 2019/2020 s BORS BUS s.r.o. 

se sídlem Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav, IČ 63473089. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 53/20/19: RM schválila úhradu finančního příspěvku ve výši 298 200 Kč, 

určeného na zajištění financování systému IDS JMK.  

 

Usnesení č. 54/20/19: RM bere na vědomí stížnost obyvatel ulice Habánská k průjezdu 

nákladních vozidel v souvislosti s výstavbou na Křížovém vrchu. Vedení města napíše 

odpověď obyvatelům ulice Habánská na jejich stížnost. 

 

Usnesení č. 55/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení Finanční deklaraci sítě sociálních 

služeb ORP Hustopeče pro rok 2020. Dokument Finanční deklarace sítě sociálních služeb ORP 

Hustopeče pro rok 2020 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 56/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení Komunitní plán sociálních služeb na 

území DSO Mikroregion Hustopečsko na období 2019-2021. Dokument je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 57/20/19: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, na adrese 

Smetanova 78/2 Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, 

Hustopeče, kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 31. 07. 2020. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 58/20/19: RM schválila přidělení bytu č. 26 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, … (nar. …) do nájmu s platností od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020.  
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Usnesení č. 59/20/19: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 26, na adrese Svat. Čecha 

174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní … (nar. …), a to s platností od 01. 09. 2019 

do 31. 08. 2020. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 60/20/19: RM bere na vědomí finanční vyúčtování koncertů pořádaných v rámci 

festivalu Concentus Moraviae 2019 v Hustopečích a v Kurdějově.  

 

Usnesení č. 61/20/19: RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 20.8.2019 

 
Usnesení č. 62/20/19: RM bere na vědomí zápis z komise pro seniory a hendikepované ze 

dne 19.8.2019. 

 

Usnesení č. 63/20/19: RM bere na vědomí Zápis z komise pro cestovní ruch a marketing ze 

dne 2. 7. 2019  

 

Usnesení č. 64/20/19: RM schválila revokaci usnesení RM č. 53/4/19 a schvaluje nové 

usnesení: RM schválila zřízení Komise cestovního ruchu a městského marketingu. Současně 

schvaluje i seznam členů: předsedkyně … Ph.D., tajemnice – …, členové – …, …, …, …, ...  

 

Usnesení č. 65/20/19: RM schválila Ceník pronájmů/ubytování pro Centrum volného času 

Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, Hustopeče s účinností od 1.9.2019. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 66/20/19: RM schválila ceník půjčovny vybavení Centra volného času Hustopeče, 

Šafaříkova 1017/40, Hustopeče s účinností od 1.9.2019. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 67/20/19: RM schválila vyřazení lyžařského vybavení Centra volného času 

Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, Hustopeče. Vyřazení proběhne formou prodeje v bazaru. 

Neprodejné vybavení bude zlikvidováno prostřednictvím sběrného dvora.  

 

Usnesení č. 68/20/19: RM bere na vědomí informaci o odmítnutí návrhu pana …, nar. …, 

trvalý pobyt …, 693 01 Hustopeče, na změnu Územního plánu Hustopeče v ploše přírodní 

NP/K99.  

 

Usnesení č. 69/20/19: RM bere na vědomí nabídku na participaci na pořízení Územní studie 

ÚS S3, kterou podala společnost Němec Jiří, stavitel s.r.o. Pořízení ÚS S3 Rada města 

Hustopeče projedná po vydání Změny č. 3 ÚP Hustopeče, jejíž pořizování se v současné době 

zahajuje.  

 

Usnesení č. 70/20/19: RM doporučuje ZM ke schválení Zprávy o uplatňování Územního 

plánu Hustopeče včetně pokynů pro zpracování Změny č. 3 Územního plánu Hustopeče. Změna 

č. 3 Územního plánu Hustopeče bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b odst. 1 

stavebního zákona a bude obsahovat prvky regulačního plánu.  

 

Usnesení č. 71/20/19: RM bere na vědomí návrh využití objektu Formanky v rámci provozu 

SPOZAMu, po případném ukončení pronájmu. 

 

Usnesení č. 72/20/19: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu.  
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Usnesení (úkol) č. 73/20/19: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru upozornit majitele domů 

na Havlíčkova 506/3 a Šafaříkova 25/2 na zajištění odtoku dešťové vody mimo chodník. 

 

Usnesení č. 74/20/19: RM schválila Smlouvu o spolupráci se Svazem vinařů České republiky, 

z.s., Žižkovská 1230, Velké Bílovice, na propagaci a spolupráci v rámci akce Národní soutěž 

vín 2019. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 75/20/19: RM schválila Smlouvu o poskytnutí reklamního prostoru pro SV ČR a 

hlavní prostory uzavřenou mezi Městem Hustopeče a Svazem vinařů České republiky, z.s., 

Žižkovská 1230, Velké Bílovice v rámci akce Národní soutěž vín velkopavlovické podoblasti, 

nominační kolo. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 76/20/19: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru a Ekonomickému odboru prověřit 

možnosti a podmínky úpravy daně z nemovitosti.  

 

Usnesení č. 77/20/19: RM schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje č. JMK058817/19/OŠ, ve výši 350.000 Kč, na Hustopečské skákání 2019. RM pověřuje 

starostku města podpisem smlouvy. 

 

 

 

V Hustopečích dne 27.08.2019  

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


