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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 08.10.2019 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/23/19: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/23/19: RM vzala na vědomí dokončení parkoviště na ulici Javorová a souhlasí 

se zákazem stání na ulici Javorová. 

 

Usnesení č. 3/23/19: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod 

pozemků na ulici Bratislavská p.č. KN 1253/1, 1253/2, 1253/7, 1253/8, 1253/17, 1252/51 vše 

v katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.  

 

Usnesení č. 4/23/19: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod 

pozemku, na kterém se nachází chodník p.č. KN 806/7 v katastrálním území Hustopeče u 

Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 

69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.  

 

Usnesení č. 5/23/19: RM odkládá schválení souhlasu s dělením pozemku par.č. 4542/319, 

k.ú. Hustopeče u Brna, a po žadateli požadujeme doložení výkresu D2 z územního řízení, a 

rozsah vynětí ze ZPF. 

 

Usnesení č. 6/23/19: RM bere na vědomí informaci ohledně možnosti uzavření kupní 

smlouvy s Ing. …, …, 690 02 Břeclav na koupi pozemku 982/32 vedený jako orná půda o 

výměře 275 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna za cenu 137.500 Kč.  

 

Usnesení č. 7/23/19: RM schválila objednávku oddělení části pozemku 982/91 o výměře cca 

20 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna geometrickým plánem od společnosti Area 

ZKH, IČO: 27705471, Palackého 401/18 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 8/23/19: RM schválila vybudování stanoviště pro kontejnery na ulici Gen Peřiny 

u BD 14, 16, v rozsahu varianty 1 za použití kovové konstrukce za cca 50.000 Kč.  

 

Usnesení č. 9/23/19: RM schválila uchazeče, který předložit nejvýhodnější nabídku na 

veřejnou zakázku: „IS za Generála Peřiny“, a to: JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 

3166/22, 690 02 Břeclav, IČ: 26234149.  

 

Usnesení č. 10/23/19: RM schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku: „IS za Generála 

Peřiny“ s vítězným uchazečem JANČÁLEK s.r.o., se sídlem U Tržiště 3166/22, 690 02 

Břeclav za částku 1.997.000 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 11/23/19: RM schválila zrušení veřejné zakázky: „Poskytování energetických 

služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče“ na profilu zadavatele 

www.vhodne-uverejneni.cz.  
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Usnesení č. 12/23/19: RM schválila zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou 

zakázku: „Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu 

bazénu Hustopeče“ na profilu NEN (národní elektronický nástroj) a na základě plné moci 

pověřuje společnost PORSENNA o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392 ke 

zveřejnění veřejné zakázky a k její administraci.  

 

Usnesení č. 13/23/19: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu 

č. AC 0050224/18/OM mezi městem Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 

Hustopeče, IČ: 00283193 a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 

Brno, IČ: 70888337.  

 

Usnesení č. 14/23/19: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se Stavbami RUFA s.r.o., 

Velké Němčice 597, 691 63, IČ: 29313449 na provedení díla „Hustopeče-chodník v úseku 

Komenského – Žižkova“, kterým se mění rozsah díla se snižuje na 3.678.230,90 Kč bez DPH. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 15/23/19: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje pozemku 

p.č. 5593/107 v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 10001. 

 

Usnesení č. 16/23/19: RM schválila vyhlášení záměru pachtu pozemku p.č. 5593/107 v k.ú. 

Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 10001. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 17/23/19: RM schválila revokaci usnesení č. 28/104/18 a schválila smlouvu s 

E.ON Českou republikou, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 Č. Budějovice, IČ: 25733591 

o přeložce zařízení distribuční soustavy „Hustopeče, Tábory, přel. VN, NN, město 

Č.001030049481 pro účely realizace cyklostezky na ul. Masarykovo nám.-Bratislavská ul. za 

cenu dle předpokládaných nákladů provozovatele DS 1.143.130 Kč. Vzor smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 18/23/19: RM doporučuje ZM ke schválení vyhrazení kompetence dle § 102 

odst. 3 zák. o obcích rozhodování o věcech: souhlasu ke stavebním pracím v tělesech 

rekonstruovaných vozovek a veřejných ploch města Hustopeče, a to po dobu 8 let od 

dokončení. O případných výjimkách se rozhodne na zasedání zastupitelstva.  

 

Usnesení č. 19/23/19: RM doporučuje ZM ke schválení připojení stavby „Oplocení 

pozemku + Sjezd na komunikaci“ investora … a …, …, 693 01 Hustopeče na místní 

komunikaci na pozemku p.č. 2185/5 v k.ú. Hustopeče u Brna. Jedná se o kompetenci ZM 

schválenou usnesením ZM č. 46/XX/14 ze dne 21.3.2014.  

 

Usnesení č. 20/23/19: RM schválila revokaci usnesení č. 32/22/19 a bere na vědomí konání 

akce Hustopečský masopust dne 1. 2. 2020. 

 

Usnesení (úkol) č. 21/23/19: RM ukládá připravit nový dodatek dohody podpory pro konání 

akce „Hustopečský masopust“ s následujícími doplněními a požadavky města: 

Pořadatel zajistí: 

01. oznámí městu v dostatečném předstihu, minimálně však tři měsíce, termíny plnění 

činností, o jejichž podporu žádá,  

02. logo „Hustopeče, srdce vinic a mandloní“ bude na všech informačních, tiskových, 

elektronických i jiných materiálech akce. Před tiskem materiálů si jeho umístění nechá 

schválit pověřeným pracovníkem organizační složky města – Marketingu a kultury, 
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07. zajistí si potřebný počet dopravního značení „zákaz vjezdu“ a „zákaz zastavení“, včetně 

potřebného příslušenství, včetně instalace dle příslušného opatření obecné povahy ke 

zvláštnímu užívání komunikace stanoveného Odborem dopravy Městského úřadu Hustopeče. 

Město zajistí: 

06. souhlas s bezplatným umístěním 2 ks reklamního baneru/plachty na zábradlí světelné 

křižovatky po dobu cca 1 měsíce před konáním akce s tím, že baner/plachtu dodá pořadatel. 

Umístění zajistí organizační složka města – Marketing a kultura. 

 

Usnesení č. 22/23/19: RM schválila záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě na části 

pozemků par.č. 885/1 o výměře 16.000 m2 a části pozemku par.č. 885/4 o výměře 60 m2, vše 

na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, kdy předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu do 

31. 1. 2031. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 23/23/19: RM schválila bezplatné umístění reklamního banneru na zábradlí na 

ul. Bratislavská v Hustopečích pro účely dne otevřených dveří Střední odborné školy a 

Středního odborného učiliště Hustopeče, příspěvkové organizace, Masarykovo nám. 136/1, 

Hustopeče v týdenních lhůtách od 23. 10. 2019, 27. 11. 2019, 11. 12. 2019, 15. 1. 2020 a 19. 

2. 2020. Instalaci banneru zajistí Marketing a kultura města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 24/23/19: RM schválila smlouvu o poskytování závodního stravování s Evou 

Kotovou se sídlem Sadová 800/5, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 04425901  

 

Usnesení č. 25/23/19: RM schválila dohodu s …, nar. …, bytem …, 693 01 Hustopeče o 

ukončení nájmu bytu č. 21 kategorie 3+1 na adrese Svat. Čecha 695/4 k datu 31. 10. 2019. 

Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/23/19: RM schválila nájemní smlouvu se …, nar. …, …, Hustopeče o nájmu 

bytu č. 21 kategorie 3+1 na adrese Svat. Čecha 695/4. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 27/23/19: RM bere na vědomí informaci o rozpočtu žádosti o dotaci na akci 

„Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče."  

 

Usnesení č. 28/23/19: RM schválila vyřazení majetku z ORJ 504 ve výši 27.283 Kč. Seznam 

vyřazovaného majetku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 29/23/19: RM schválila vyřazení majetku PO Sportovní zařízení města 

Hustopeče v celkové hodnotě 162.586,76 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 30/23/19: RM schválila vyřazení majetku v hodnotě 221.311,58 Kč dle přílohy. 

Současně souhlasí s výměnou kotle ve školní jídelně ZŠ Komenského Hustopeče za částku 

nepřesahující 140.000 Kč. Výměna kotle bude hrazena z provozních prostředků příspěvkové 

organizace.  

 

Usnesení č. 31/23/19: RM schválila plán inventur města Hustopeče na rok 2019. Plán je 

přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 32/23/19: RM schválila dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 8060378519 s ČSOB, 

na základě, kterého se zvýší pojistná částka o 17.341 Kč. Tento dodatek řeší pojištění nově 

pořízených či generálně opravených budov (kino, Pavučina a ZŠ Komenského).  

 

Usnesení č. 33/23/19: RM schválila revokaci usnesení RM ze dne 24. 9. 2019 č. 59/22/19, a 

nově schvaluje uzavření Darovací smlouvy s Jihomoravským krajem, kterou město Hustopeče 

získává do svého majetku 2 ks informační tabule k auditu familyfriendlycommunity.  

 

Usnesení č. 34/23/19: RM schvaluje koupi 2 ks informačních tabulí k auditu familyfriendly-

community za cenu 1243,9 Kč/ks. 

 

Usnesení č. 35/23/19: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 02. 10. 2019.  

 

Usnesení č. 36/23/19: RM bere na vědomí Zápis z komise pro SPOD ze dne 28.08.2019.  

 

Usnesení č. 37/23/19: RM schválila revokaci usnesení RM č. 49/20/19 a usnesení RM č. 

18/21/19, a současně neschvaluje vyhrazení parkovacího místa pro osobu ZTP s označením 

O1 pro vozidlo RZ 5Z6 2994 na ulici Masarykovo náměstí u domu č. 5.  

 

Usnesení č. 38/23/19: RM schválila organizační změnu v organizační složce Městské služby 

Hustopeče, a to vytvořením nového pracovního místa „Obsluha sběrného dvora, zahradník “ 

ve 4. platové třídě s pracovním úvazkem 1,0 a dobou neurčitou. Organizační změna je s 

platností od 01. 12. 2019.  

 

Usnesení č. 39/23/19: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení (úkol) č. 40/23/19: RM ukládá vedoucím příspěvkových organizací města a 

vedoucím organizačních složek dodat radě města plán oprav na příští rok s termínem 

předložení do konce října 2019, aby bylo možno připravit rozpočet města na příští rok. 

 

Usnesení č. 41/23/19: RM bere na vědomí záměr ozelenění nádvoří Domu Synků.  

 

 

 

V  Hustopečích dne 8.10.2019 

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 
Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


