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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 37. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 25.02.2020 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/37/20: RM schválila program jednání dnešní RM. 

 
Usnesení č. 2/37/20: RM schválila jmenování …, …, do funkce kronikářky města Hustopeče. 

S novou kronikářkou bude sepsána dohoda o provedení práce, která je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 3/37/20: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města 

Hustopeče č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. RM doporučuje 

odstranění poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa. 

 
Usnesení č. 4/37/20: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v 

budově nově zrekonstruovaného kina na kinokavárnu s Alenou Wetterovou se sídlem L. 

Svobody 1051/22, 693 01 Hustopeče, IČ 71943170. Smlouva je uzavřena s možností roční 

opce. 

 
Usnesení č. 5/37/20: RM schválila rámcovou smlouvu na zajištění sociálních pohřbů osob 

zemřelých na území města Hustopeče s Leošem Jančim, Perná 194, 691 86 Perná, IČ: 

72486406, a to za částku 7.616 Kč za jeden sociální pohřeb. 

 

Usnesení č. 6/37/20: RM schválila objednávku 2 sestav kolumbárií od firmy Tvarcom Brno 

v provedení s mramorovými deskami, v ceně do 200.000 Kč. 

 

Usnesení č. 7/37/20: RM schválila smlouvu o nájmu movité věci na pronájem šesti nůžkových 

stanů 3x3 m včetně zátěžových vaků na písek na Slavnosti mandloní a vína 2020 od společnosti 

Party-S-Production s.r.o. se sídlem Novoměstská 1451/62, 621 00 Brno – Řečkovice, IČ 

2938585 za částku 9.700 Kč vč. DPH. 

 
Usnesení č. 8/37/20: RM schválila smlouvu poskytnutí vzájemného plnění na Slavnosti 

mandloní a vína 2020 s: 

1) Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 299/24, 693 01 Hustopeče, IČ 

29372143 a  

2) Bc. Jitkou Radovou se sídlem Nerudova 714/59, 693 01 Hustopeče, IČ 64457699 

 
Usnesení č. 9/37/20: RM vzala na vědomí informaci o přípravě návrh budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene mezi společností UNIPORT INVESTMENT III a městem Hustopeče 

ohledně části pozemku parc.č. 982/17 v k.ú. Hustopeče včetně příslušné přílohy z důvodu 

možnosti realizace fáze II rozvoje daného území. 

 



2 

Usnesení č. 10/37/20: RM schválila smlouvu o souhlasu se stavbou sjezdu na komunikaci“ 

investora … a …, 693 01 Hustopeče na místní komunikaci na pozemku p.č. 2185/5 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 11/37/20: RM neschvaluje umístění revizní šachty kanalizace a vodovodní šachty 

napojené z nemovitosti ve vlastnictví …, trvale bytem …, 602 00 Brno na pozemky parc. č. 

1261/1 a parc. č. 3147 ve vlastnictví města Hustopeče, zapsané na LV č. 10001 pro obec 

Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna. RM doporučuje žadatelce, aby si revizní šachtu vybudovala 

na svém pozemku dle schválené projektové dokumentace. 

 

Usnesení č. 12/37/20: RM schválila podání žádosti o dotaci v rámci programu Individuální 

dotace JMK 2020 na projekt Světový duel vín 2020. 

 

Usnesení č. 13/37/20: RM schválila jmenování projektového týmu k projektu "Světový duel 

vín 2020". 

 

Usnesení č. 14/37/20: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností E.ON Distribuce a.s. na stavbu "Hustopeče, Svat. Čecha, přípojka NN …", která 

byla realizována na pozemku města parc.č.2185/6, 2185/1, 2185/7 k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. Smlouva v příloze. 

 

Usnesení č. 15/37/20: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se 

společností E.ON Distribuce a.s. na stavbu "Hustopeče, Javorová, rozšíření NN, …", která byla 

realizována na pozemku města parc. č. 2262/44, 2565, 2587 k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. Smlouva v příloze. 

 

Usnesení č. 16/37/20: RM schválila darovací smlouvu s Diakonií ČCE – středisko BETLÉM 

se sídlem Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna, IČ 18510949 ohledně částky, rovnající se 

čistému zisku z prodeje slunečních brýlí s potiskem na Slavnostech mandloní a vína 2020 v 

Hustopečích, maximálně však částky 20 000 Kč, na činnost terapeutické dílny. 

 

Usnesení č. 17/37/20: RM doporučuje ZM ke schválení povolení vstupu do chodníku na ulici 

Brněnská, Žižkova a Hybešova v Hustopečích za účelem realizace stavby „Hustopeče, 

Brněnská, obnova NN“ investora E.ON Distribuce a.s., za podmínek uvedení chodníků do 

původního stavu a složení kauce ve výši 100.000 Kč. 

 

Usnesení č. 18/37/20: RM schválila revokaci usnesení č. 20/35/20 a schválila nájemní smlouvu 

s Vinařstvím Václav s.r.o., Na Hradbách č.ev. 78, 693 01 Hustopeče, IČ: 04466845 na pozemek 

p.č.444/2, jehož součástí je garáž na ul. Na Hradbách, zapsaná na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za roční nájemné 24.000 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 19/37/20: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Kabelizace VO Hustopeče, ul. Brněnská“ uchazeče PV SERVICE PLUS s.r.o., 

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČ: 03293734. 

 

Usnesení č. 20/37/20: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech na veřejnou zakázku 

„Kabelizace VO Hustopeče, ul. Brněnská“:  
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2. STAVBY VANTO s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 28269314,  

3. MM Grande s.r.o., Klíčova 1261/2d, 618 Brno, IČ:29321671,  

4. ZAMONT cz s.r.o., Mlýnská 253, 687 24 Uherský Ostroh, IČ 26284570,  

5. T.O.O. spol s r.o., Košinova 1036b, 612 00 Brno, IČ: 46961516,  

6. Brixton Group, s.r.o, Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno, IČ: 25550586,  

7. ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava, IČ: 27804721,  

8. Zdeněk Rybář, Nerudova 34, 693 01 Hustopeče, IČ: 65367774,  

9. FIA – elektroslužby, s.r.o., Šafaříkova 23, 693 01 Hustopeče, IČ: 27739651 

 

Usnesení č. 21/37/20: RM schválila smlouvu o dílo na kabelizaci veřejného osvětlení na ul. 

Brněnská v Hustopečích" s PV SERVICE PLUS s.r.o., Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČ: 

03293734 za cenu 2.442.018 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 22/37/20: RM schválila pachtovní smlouvu s …, nar. …, …, 693 01 Hustopeče 

na užívání pozemků p.č.5797/1 a 5797/2, vše na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

pachtovné 212 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 23/37/20: RM schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě s OHL ŽS a.s., Burešova 

938/17, 602 00 Brno, IČ: 46342796 na užívání pozemku p.č.2290/1 na LV č.11217 v k.ú. 

Šakvice, kterým se mění doba trvání nájmu do 15.12.2020 za nájemné 18.356 Kč + DPH. Text 

dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 24/37/20: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8.1.2020 

s CM Projekt, s r.o., IČ 26919451, se sídlem Bratislavská 5, 693 01 Hustopeče, kterým se mění 

termíny pro předání zpracované PD. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

 

Usnesení č. 25/37/20: RM schválila rozpočet Komise pro seniory a hendikepované občany na 

rok 2020 ve výši 20.000 Kč. Finance budou využity na říjnové setkání ke dni seniorů. 

 

Usnesení č. 26/37/20: RM schválila vyřazení majetku z evidence MŠ Hustopeče, Školní 25 v 

hodnotě 100.141,89 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou. Majetek bude zlikvidován 

odvozem na sběrný dvůr města. 

 

Usnesení č. 27/37/20: RM schválila vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola 

Komenského v celkové hodnotě 714 609,72 Kč dle přiloženého soupisu. 

 

Usnesení č. 28/37/20: RM schválila zápůjčku prostor Společenského domu Centru volného 

času Hustopeče, p.o., na uspořádání dětského karnevalu dne 1.3.2020 

 

Usnesení č. 29/37/20: RM schválila Smlouvu č. JMK/063479/20/OSV o poskytnutí finanční 

podpory na poskytování sociálních služeb mezi Městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 30/37/20: RM schválila revokaci usnesení č. 50/35/20 a schvaluje nové usnesení: 

RM schválila smlouvu o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 

JMK063350/20/OSV mezi Městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. Text smlouvy je 

přílohou. 
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Usnesení č. 31/37/20: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 15, na adrese 

Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem 

…, Hustopeče, kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 30. 9. 2020. 

 

Usnesení č. 32/37/20: RM schválila návrh Komise pro dopravu města Hustopeče na řešení 

dopravního režimu ve spodní části Dukelského náměstí a schvaluje osazení 10 parkovacích míst 

proti budově Gymnázia dopravním značením, umožňující vozidlům v době od pondělí do pátku 

od 07.00 do 17.00 hodin pouze krátkodobé stání na dobu maximálně 15 minut. Ve večerní a 

noční době včetně víkendů budou parkovací místa sloužit pro obyvatele přilehlých nemovitostí 

či ostatním účastníkům silničního provozu bez omezení. 

 

Usnesení č. 33/37/20: RM ukládá MPO MěÚ Hustopeče podat žádost na příslušný silniční 

správní úřad o stanovení dopravního značení ve spodní části Dukelského náměstí a spočívající 

v označení 10 parkovacích míst proti budově Gymnázia dopravním značením, umožňující 

vozidlům v době od pondělí do pátku od 07.00 do 17.00 hodin pouze krátkodobé stání na dobu 

maximálně 15 minut. Ve večerní a noční době včetně víkendů budou parkovací místa sloužit 

pro obyvatele přilehlých nemovitostí či ostatním účastníkům silničního provozu bez omezení.  

Samotné osazení dopravního značení provedou Městské služby Hustopeče. Financování ve výši 

do 4000 Kč bez DPH bude provedeno rozpočtem města Hustopeče, položkou 208 komunikace. 

 

Usnesení č. 34/37/20: RM schválila aktualizovaný seznam členů "Komise pro dopravu města 

Hustopeče“ ve složení … – předsedkyně komise, členové …, …, …, …, …, …, …, …, a 

tajemnice komise … 

 

Usnesení č. 35/37/20: RM doporučuje ZM ke schválení udělení následujících dotací a darů, 

včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel: 

1) …. poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na závody v kulturistice – Kat. Mens 

Physique ve výši 7.000 Kč 

2) Plavecký klub Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pronájem 

tréninkových hodin na bazéně v Hustopečích na rok 2020 ve výši 140.000 Kč 

3) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na trenéry a 

jejich vzdělávání v roce 2020 ve výši 30.000 Kč 

4) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

všeobecnou sportovní přípravu v roce 2020 ve výši 15.000 Kč 

6) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na platy trenérů v roce 

2020 ve výši 204.000 Kč. 

7) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na nájemné a pokrytí 

provozních nákladů v roce 2020 ve výši 650.000 Kč 

8) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost a provozní 

náklady v roce 2020 ve výši 330.000 Kč 

9) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na osvětovou, vzdělávací, poznávací a relaxační činnost ve výši 60.000 Kč 

10) Divadelní soubor Motýl z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

divadelního spolku ve výši 500 Kč 

11) Modelářský klub Hustopeče p.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na 9. ročník 

modelářské soutěže „O Jihomoravský pohár“ konané dne 27.-28.6.2020 ve výši 1.000 Kč 
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12) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

– zajištění dopravy mládeže, pronájem sportovních ploch, materiální vybavení mládežnických 

mužstev, pořádání turnajů, soustředění a reprezentaci klubu ve výši 310.000 Kč 

13) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na údržbu 

hřišť, kabin a pokrytí provozních nákladů v roce 2020 ve výši 185.000 Kč 

14) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

podporu trenérů mládeže v roce 2020 ve výši 105.850 Kč 

15) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na vydávání časopisu 

„Malovaný kraj“ ve výši 1.000 Kč 

18) Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci z rozpočtu města na podporu činnosti v roce 2020 ve 

výši 300.000 Kč 

19) Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci z rozpočtu města na podporu trenérů mládeže v roce 

2020 ve výši 56.940 Kč 

20) Muzejní spolek Hustopeče o.s., dotaci z rozpočtu města na kulturní činnost a aktivity 

Muzejního spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve výši 19.000 Kč. 

21) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

činnost TS Danceverzity 2020 a spolupráci s evropskými tanečními studii v rámci projektu EU 

Erasmus ve výši 30.000 Kč 

22) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

výmalbu kostela sv. Václava a sv. Anežky české ve výši 100.000 Kč 

23) FBC Hustopeče, z.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na podporu setrvání v 

Amatérské florbalové lize ve výši 5.000 Kč 

24) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na zařízení skautské klubovny ve výši 20.560 Kč 

25) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na uhrazení části spotřeby energií skautské klubovny ve výši 20.000 Kč 

26) Moravský rybářský svaz, z.s., dar z rozpočtu města na rybářské závody dětí ve výši 5.000 

Kč. 

27) L.F. Club Karate, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na podporu činnosti 

karate, účast na soutěžích, školení trenérů a pořízení sportovního vybavení ve výši 30.000 Kč 

28) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

šachového klubu ve výši 15.000 Kč 

29) Fotoklub Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace na činnost spolku a přípravu a zpracování 

projektu „Hustopeče a okolí ve výtvarné fotografii“ ve výši 10.000 Kč. 

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 36/37/20: RM schválila výjimku ze směrnice starostky 1/2018 k zadávání zakázek 

malého rozsahu o přímém nákupu výrobků a služeb na přímé zadání zakázky na zhotovení 

změny č. 3 Územního plánu Hustopeče. 

 

Usnesení č. 37/37/20: RM schválila smlouvu o dílo na zhotovení změny č. 3 Územního plánu 

Hustopeče s Ing. arch. Pavel Šemora, Revoluční 999/24d, 691 45 Podivín, IČ: 75749041 

 

Usnesení č. 38/37/20: RM schválila smlouvu o dílo na vyhodnocení vlivů změny č. 3 

Územního plánu Hustopeče na udržitelný rozvoj území s Ing. Michalem Kovářem, Ph.D. 

Halasova 995, 666 03 Tišnov, IČ: 03445119 a pověřuje starostku města Hustopeče podpisem 

smlouvy. 
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Usnesení č. 39/37/20: RM schválila že pořízení dílčí změny na návrh společnosti Agrotec a.s.  

v rámci Změny č. 3 Územního plánu Hustopeče je podmíněno úhradou částí nákladů na pořízení 

dokumentace ve výši 41.496 Kč. 

 

Usnesení č. 40/37/20: RM doporučuje ZM ke schválení prověření 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. 41/37/20: RM ukládá Komisi pro územní rozvoj předložit soutěžní podmínky pro 

přípravu architektonické soutěže ideové na zpracování ideových návrhů využití a rekonstrukce 

Dukelského náměstí.  

 

Usnesení č. 42/37/20: RM bere na vědomí zápis z Komise pro územní rozvoj ze dne 28.1.2020 

 

Usnesení č. 43/37/20: RM schválila příspěvek na činnost Komise pro územní rozvoj ve výši 

20.000 Kč pro rok 2020. Částka může být využita na odborné externí pracovníky. 

 

Usnesení č. 44/37/20: RM schválila navýšení počtu pracovních míst na Odboru územního 

plánování Městského úřadu Hustopeče o jedno pracovní místo v 10. platové třídě na dobu do 

31.7.2020. Dočasné navýšení je z důvodu potřeby zapracování nového pracovníka. 

 

Usnesení č. 45/37/20: RM schválila kompletní výměnu vjezdové brány do dvorního traktu 

MaK Hustopeče a Městské policie Hustopeče. Dodávka dvoukřídlé brány včetně pravé a levé 

části oplocení bude realizována společností Zámečnictví Rylich Nosislav za celkovou částku 

40.400 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 46/37/20: RM schválila osazení automatického otevírání křídel brány včetně 

ovládání a příslušenství. Technologii včetně dopravy a montáže zajistí společnost Lomax s.r.o. 

Bořetice za celkovou částku 30.803 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 47/37/20: RM ukládá zadat přípravu projektu na odstranění stavby pódia na 

Křížovém vrchu. 

 

Usnesení č. 48/37/20: RM schválila navýšení pracovního úvazku k zajištění úklidu na 

Poliklinice na úvazek 1,0 s platností od 1. dubna 2020. 

 

Usnesení č. 49/37/20: RM schválila přípravu výběrové řízení na rekonstrukci kotelny na 

Penzionu pro důchodce. 

 

Usnesení č. 50/37/20: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 51/37/20: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru vyzvat nájemníka Formanky 

k uvedení prostranství v areálu do náležitého stavu. 
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Usnesení č. 52/37/20: RM ukládá připravit projektovou dokumentaci na dokončení vnějších 

povrchů na CVČ Pavučina. 

 

 

V Hustopečích dne 25.02.2020  

 

 

 

…………………………   …………………………  

PaedDr. Hana Potměšilová  

starostka  
 Bořivoj Švásta  

místostarosta  

 


