
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 34. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 21.01.2020 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/34/20: RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/34/20: RM schválila dohodu se SAPERO LIVING. s.r.o., Havlíčkova 613/32,
693 01 Hustopeče, IČO: 04618807 o ukončení nájmu části pozemku p.š.24/1 o výměře 30
m2. Text dohody je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 3/34/20: RM schválila krátkodobou nájemní smlouvu OHL ŽS a.s., Burešova
938/17, 602 00 Brno, IČ: 46342796 na pronájem pozemku p.č. 2290/1 v k.ú. Šakvice na LV č.
11217 do 10. 3. 2020 za cenu 1.644 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu 

Usnesení č. 4/34/20: RM schválila Záměr pronájmu pozemku p.č. 2290/1 zapsaného jako
trvalý  travní  porost  na  LV  č.11217  v  k.ú.  Šakvice,  vedeného  u  Katastrálního  úřadu  pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, za cenu 2 Kč/m2 a měsíc, bez DPH.
Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 5/34/20: RM schvaluje zřízení dočasného přístupu ke stavbě na železniční dráze
na pozemku p. č. 2843 k.ú. Strachotín. Město Hustopeče doporučuje pro daný účel položení
betonových panelů na pískové lože. 

Usnesení č. 6/34/20: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje pozemků
parc.č. KN 1041/149 o výměře 8.252 m2 a parc.č. KN 1041/150 o výměře 504 m2 na LV č.
1234 v katastrálním území Starovičky za cenu min. 30 Kč/m2 nebo dle znaleckého posudku.
Vždy však za tu vyšší.

Usnesení (úkol) č. 7/34/20: RM ukládá prověřit vlastnictví pozemků obce Starovičky v k. ú. 
Hustopeče. 

Usnesení č. 8/34/20: RM schválila záměr uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor, konkrétně baru s uzamykatelným skladem, kuchyňkou, šatnou a samostatnou toaletou
pro personál v budově č. p. 42 v k. ú. Hustopeče u Brna – víceúčelového multikulturního
centra na adrese Dukelské nám 42/15, kterým se prodlužuje doba nájmu o jeden rok na dobu
od  16.03.2020  do  15.03.2021  s  možností  opce.  Nájemce  je  oprávněn  uplatnit  opci  na
prodloužení doby trvání nájmu dle této smlouvy o 1 rok. Opce musí být uplatněna písemně
tak, že nájemce doručí pronajímateli oznámení o uplatnění opce na prodloužení doby trvání
nájmu  dle  této  smlouvy,  a  to  nejpozději  do  31.01.  roku,  kdy  nájem  končí.  Doručením
písemného oznámení o uplatnění opce na prodloužení doby trvání nájmu dle této smlouvy ve
stanovené době pronajímateli se doba trvání nájmu dle této smlouvy prodlužuje o rok. 

Usnesení č. 9/34/20: RM schválila smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci na opravu
oboustranného chodníku na ulici Družstevní s Jiřím Třináctým, Dis., Šilingrova 41, 6910 02
Břeclav, IČ: 75705273 za částku 55.000 Kč bez DPH. 

Usnesení  č.  10/34/20: RM  schválila smlouvu  o  dílo  na  projektovou  dokumentaci  na
prodloužení  bezbariérového  chodníku  ul.  Bratislavská  po  vjezd  do  MOSS  Logistics  s
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Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 za částku 103.850
Kč bez DPH. 

Usnesení  č.  11/34/20: RM  schválila dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  na  projektovou
dokumentaci  –  Hustopeče-  ul.  Bratislavská,  chodníky  s  ViaDesigne  s.r.o.,  Na  Zahradách
1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 s prodloužením termínu realizace díla do 31.10.2020. 

Usnesení č. 12/34/20: RM schválila uzavření Smlouvy č. 09101861 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR, IČ 0020729, se sídlem Olbrachtova2006/9,  140 00
Praha 14, za účelem spolufinancování akce "Úprava venkovního areálu při CVČ Pavučina,
Hustopeče." Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 13/34/20: RM schválila uzavření příkazní smlouvy s RENVODIN – ŠAFAŘÍK
spol.  s r.o.,  IČ 26896982, se sídlem U Vodojemu 1275/34, 693 01 Hustopeče,  za účelem
zpracování Dokumentace stávajícího stavu řešení energetického managementu ve vztahu k
ZVA  a  řešení  energetického  managementu  po  dobu  udržitelnosti  projektu  na  zateplení
polikliniky v Hustopečích, na ulici Hybešova 5. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení č. 14/34/20: RM pověřuje vedení města a MPO jednáním ve věci možného výkupu
části pozemku p.č. 2439/1 o výměře cca 70 m2, kde se nachází veřejná zeleň. 

Usnesení č. 15/34/20: RM schválila zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Kabelizace
veřejného osvětlení Hustopeče, ul. Brněnská“. Text zadávací dokumentace je přílohou zápisu.

Usnesení  č.  16/34/20: RM  schválila seznam  oslovených  uchazečů  k  veřejné  zakázce
„Kabelizace veřejného osvětlení Hustopeče, ul. Brněnská“: 
1) ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 27804721; 
2) RGV a.s., Břeclav, J. Opletala 2403, PSČ 69000, IČ: 25915827; 
3) FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ: 27739651; 
4) REPREL s.r.o., Hodonín, Brněnská 3975, PSČ 69501, IČ: 28317505; 
5) Zdeněk Rybář, 693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34, IČ: 65367774; 

Usnesení č. 17/34/20: RM schválila komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Kabelizace veřejného osvětlení Hustopeče, ul. Brněnská" ve
složení: …, …, …, náhradníci: …, …, …

Usnesení  č.  18/34/20: RM  schvaluje úpravu  návrhu  darovací  smlouvy  s  TJ  Agrotec
Hustopeče z.s. Šafaříkova 1016/22, Hustopeče, IČO: 13690655 na sportovní povrch sportovní
haly Šafaříkova 1016/22, Hustopeče. 

Usnesení  č.  19/34/20: RM  schválila smlouvu  o  pronájmu  nebytových  prostor  ve
Společenském domě v  Hustopečích  Základní  škole  Hustopeče,  Komenského 163/2,  okres
Břeclav,  příspěvkové  organizaci  se  sídlem  Komenského  163/2,  693  01  Hustopeče,  IČ
49137077 pro účely zkoušek divadelního souboru Šikulky a divadelního představení pro MŠ,
ZŠ a veřejnost se sazbou nájemného za každou započatou hodinu 90 Kč vč. DPH. 

Usnesení  č.  20/34/20: RM  bere  na  vědomí přípravu  sjednocení  oprávnění  pronajímat
nemovité věci, které jim byly svěřeny k hospodaření, příspěvkovými organizacemi města. 

Usnesení  č.  21/34/20: RM  schválila smlouvu  o  pronájmu  nebytových  prostor  ve
Společenském domě v Hustopečích Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace
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Hustopeče se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ 75101211pro účely konání
dvou členských schůzí v roce 2020 se sazbou nájemného za každou započatou hodinu 90 Kč
vč. DPH. 

Usnesení č. 22/34/20: RM schválila smlouvu s Hustopečským vinařským bratrstvem, z.s.,
Údolní 1079/11, 602 00 Brno, IČO:22870679 o krátkodobém pronájmu restaurace Herbenova
423/4,  Hustopeče u Společenského domu v době 24. a 25.1.2020 za cenu 3.500 Kč. Text
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  23/34/20: RM  schválila Dohodu  o  propagaci  a  reklamní  spolupráci  na
Hustopečské skákání Agrotec 2020 se: 
ZEMOS a.s. se sídlem Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ 63470381  
FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651 
HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, IČ 25537814 
Občanům s.r.o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, IČ 06380964.

Usnesení  č.  24/34/20: RM  schválila Smlouvu  o  poskytnutí  vzájemného  plnění  na
Hustopečské skákání Agrotec 2020 s Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova
299/24, 693 01 Hustopeče, IČ 29372143 

Usnesení č. 25/34/20: RM schválila dohodu se spol. DELIKOMAT s.r.o., U Vlečky 843, 664
42 Modřice, IČ: 63475260 o ukončení nájmu nebytových prostor městského úřadu Dukelské
nám. 77/22, 693 01 Hustopeče za účelem umístění  nápojového automatu.  Text  dohody je
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/34/20: RM schválila smlouvu se spol. OLMIKA s.r.o., Lidická 700/19, 602
00  Brno,  IČ:  04579968  o  nájmu  části  nebytových  prostor  v  přízemí  městského  úřadu
Dukelské nám. 77/22, 693 01 Hustopeče za účelem umístění nápojového automatu za roční
nájemné 10.800 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 27/34/20: RM schválila Směrnici na řízení vnitřních předpisů města Hustopeče s
účinností od 15.02.2020. Směrnice je přílohou

Usnesení  č.  28/34/20: RM  schválila změnu  organizační  struktury  Městského  úřadu
Hustopeče spočívající ve změně platového zařazení pracovníků vykonávající agendu Sociálně
právní ochrany dětí z 10. platové třídy do 11. platové třídy. 

Usnesení č. 29/34/20: RM schválila marketingovou podporu akce „Hustopečské jógobraní
2020“,  včetně  zapůjčení  ozvučení  od  Marketingu  a  kultury  města  Hustopeče,  do  výše
celkových nákladů 5.000 Kč.

Usnesení č. 30/34/20: RM bere na vědomí zápis z Komise cestovního ruchu a městského
marketingu ze dne 16. 12. 2019. 

Usnesení č. 31/34/20: RM schválila  revokaci  Usnesení č. 64/20/19, kterým: 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
…, tajemnice – …, členové – …, …, …., …., ….

Usnesení  č.  32/34/20: RM  schválila  zřízení  Komise  cestovního  ruchu  a  městského
marketingu.
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Usnesení č. 33/34/20: RM schválila  seznam členů Komise cestovního ruchu a městského
marketingu.: předsedkyně …, tajemnice – …, členové – …, …, …, …, … 

Usnesení  č.  34/34/20: RM schválila zapojení  města  Hustopeče  do systému monitorování
obsazenosti parkovišť JMK. 

Usnesení č. 35/34/20: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 14, na adrese
Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem
…, Hustopeče, kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 31. 12. 2020. Text dodatku
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 36/34/20: RM schválila statut vinařské akce O Hustopečskou Pečeť 2020. 

Usnesení  č.  37/34/20: RM  schválila realizaci  administrace  programu  Podpora  obnovy
kulturních  památek  prostřednictvím  obcí  s  rozšířenou  působností  v  roce  2020  a  ukládá
Odboru územního plánování MěÚ Hustopeče zajištění potřebné součinnosti s Ministerstvem
kultury ČR. 

Usnesení  č.  38/34/20: RM bere  na  vědomí výsledek  kontroly  úkolů.  Seznam  úkolů  je
přílohou zápisu. 

Usnesení (úkol) č. 39/34/20: RM ukládá  zaslat společnosti Farming s.r.o. Rybná 716/24,
110 00 Praha evidovaných na LV č.  786 v k.ú.  Hustopeče u Brna nabídku města za jimi
nabízené pozemky. 

Usnesení č. 40/34/20: RM bere na vědomí informaci o projednání návrhu změny využití
pozemků p. č. 4536/18, 4536/183 a 4536/170 v Hustopečích pro záměr ČERPACÍ STANICE
PRO LNG,  společnosti  AGROTEC a.s.,  se  sídlem v  Hustopečích,  Brněnská  74,  693  01
Hustopeče, IČ 00544957, v rámci Změny č. 3 Územního plánu Hustopeče. 

Usnesení č. 41/34/20: RM bere na vědomí vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 283/4 a
p.č. 256/2, zapsaných jako zastavěná plocha a nádvoří na LV č. 10001 vše v k.ú. Hustopeče u
Brna. Text záměru je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 42/34/20: RM schválila  podání žádosti o dotaci z národního programu Životní
prostředí, výzva č. 7/2019, na rozvoj venkovního zázemí za účelem mimoškolního vzdělávání
při CVČ Pavučina, v rozsahu dle předloženého projektového záměru. 

V Hustopečích dne 21.01.2020 

………………………… ………………………… 
PaedDr. Hana Potměšilová 
starostka 

Bořivoj Švásta 
místostarosta 
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