
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 38. schůze Rady města Hustopeče konané 
dne 10.03.2020 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/38/20: RM schválila program jednání dnešní RM.

Usnesení č. 2/38/20: RM neschválila  povolení zvláštního užívání komunikace – částečné
uzavírky  chodníku  a  silnice  na  ulici  Herbenova  u  domu č.  462/1a,  pro  DAVcom,  s.r.o.,
Skryjova 1606/8, 614 00 Brno, IČ 06744044, na pozemku p.č. 285/1 v k. ú. Hustopeče u Brna
z důvodu nedoložení havarijního stavu objektu. 

Usnesení (úkol) č. 3/38/20: RM ukládá jednat s firmou DAVcom, s.r.o., Skryjova 1606/8, 
614 00 Brno, IČ 06744044, o zamýšleném projektu domu Herbenova 462/1a.

Usnesení (úkol) č. 4/38/20: RM ukládá Odboru životního prostředí MěÚ Hustopeče předat
do Hustopečských listů zprávu o povinnosti označení nádob na svoz domovního odpadu i na
svoz bioodpadu čárovým kódem. Neoznačené nádoby nebudou po 1.5.2020 vyváženy.

Usnesení  č.  5/38/20: RM schválila  smlouvu  o  výpůjčce  pozemků  za  účelem  parkování
s půjčitelem MOSS logistics s.r.o., IČ 634 81 359, Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče na
Slavnosti mandloní a vína 2020 dne 28.3.2020. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 6/38/20: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na Slavnosti
mandloní a vína 2020 s Radkem Pětiokým, Třebovětice 97, 508 01 Cerekvice nad Bystřicí, IČ
74275062.

Usnesení  č.  7/38/20: RM schválila  dohodu  o  propagaci  a  reklamní  spolupráci  na  XVI.
AGROTEC PETRONAS SYNTIUM RALLY 2020 v Hustopečích se společností AGROTEC
a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957.

Usnesení č. 8/38/20: RM schválila  podporu a souhlas s pořádáním akce XVI. AGROTEC
PETRONAS SYNTIUM RALLY 2020 ve dnech 19.6. - 20.6.2020.

Usnesení č. 9/38/20: RM schválila souhlas s využitím místních komunikací při konání XVI.
AGROTEC  PETRONAS  SYNTIUM  RALLY  2020  v  době  jejího  konání  od  19.6.  do
20.6.2020 do 22:00 hod., dle předloženého časového rozpisu, pro AGROTEC AUTOKLUB v
AČR, Brněnská 74, Hustopeče, PSČ 693 01.

Usnesení  č.  10/38/20: RM  schválila  uzavření  dohody  o  úhradě  nákladů  na  zpracování
znaleckého posudku (4.879 Kč) a další náklady spojené s vyřizováním věci, zejména náklady
na pořízení listin výpisu z KN (200 Kč), náklady za správní poplatky (30 Kč) a náklady za
návrh na vklad do KN (2.000 Kč), tj. celkem 7.109 Kč. Tyto náklady uhradí město Hustopeče
Lesům České republiky,  s.p.,  Přemyslova 1106/19,  Nový Hradec Králové,  500 08 Hradec
Králové.
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Usnesení  č.  11/38/20: RM doporučuje ZM ke schválení  uzavření  směnné smlouvy na
směnu pozemku parc.  č.  4524 vedeného v KN jako lesní  pozemek o výměře  10.426 m2
zapsaného na LV č. 11021 ve vlastnictví města Hustopeče, v katastrálním území Kurdějov,
vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za
pozemky ve vlastnictví  Lesy České republiky,  s.p.,  se sídlem: Přemyslova 1106/19,  Nový
Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, a to část pozemku parc.č. 3163 vedeného v KN jako
lesní pozemek v rozsahu dle návrhu geometrického plánu č. 3805-68/2019 nově vytvořeného
a vyčleněného pozemku parc.č. 3163/1 o orientační výměře 14.457 m2, nově vytvořeného a
vyčleněného pozemku 3163/3 o orientační výměře 692 m2 a část pozemku parc.č. 3169 v
rozsahu dle návrhu geometrického plánu č. 3805-68/2019 nově vytvořeného a vyčleněného
pozemku parc.č. 3169/1 o výměře 1.213 m2 vše zapsané na LV č. 3066, katastrální území
Hustopeče  u  Brna,  vedené  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  Katastrální
pracoviště Hustopeče. Současně bude zřízeno věcné břemeno – služebnost stezky a cesty na
nově vytvořeném a vyčleněném pozemku p.č. 3169/1 geometrickým plánem č. 3805-68/2019.
Město  Hustopeče  uhradí  Lesům  České  republiky,  s.p.  částku  1.236.874  Kč,  Lesy  České
republiky, s.p. uhradí městu Hustopeče částku 168.070 Kč.
Současně se schvaluje zřízení služebnosti (viz čl. V smlouvy), jelikož si Zastupitelstvo města
Hustopeče vyhradilo pro tento případ pravomoc ke schválení – viz ustanovení § 102 odst. 3
zákona o obcích, zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení  č.  12/38/20: RM  schválila  zadávací  podmínky  pro  veřejnou  zakázku  malého
rozsahu na služby – Technická pomoc při aktualizaci ÚAP ORP Hustopeče 2020.

Usnesení  č.  13/38/20: RM  schválila  seznam  uchazečů  k oslovení pro  veřejnou  zakázku
malého rozsahu na služby – Technická pomoc při  aktualizaci ÚAP ORP Hustopeče 2020,
budou osloveni:
1. EKOTOXA s.r.o., IČ: 64608531, Fišova 403/7, 60200 Brno, 
2. GB-geodezie, spol. s r.o., IČ: 26271044, Tuřanka 1521/92b, 62700 Brno, 
3. HRDLIČKA spol.s r.o, IČ:  18601227, nám. 9. května 45, 26601 Tetín, 
4. Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., IČ: 18824463, Příkop 834/8, 60200 Brno, 

Usnesení č. 14/38/20: RM schválila výběrovou komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na služby – Technická pomoc při aktualizaci ÚAP ORP Hustopeče 2020. Členové komise:
Bořivoj Švásta, …, …
náhradníci: PaedDr. Hana Potměšilová, …, Ing. Miroslav Pipal

Usnesení č. 15/38/20: RM schválila smlouvu o dílo – úprava projektové dokumentace – DPS
úprava veřejného prostranství MŠ U Rybiček s SAIKA aťák s.r.o., 1. máje 125, 691 02 Velké
Bílovice, IČ: 06959512 za částku 43.700 Kč bez DPH.

Usnesení č. 16/38/20: RM schválila  cenovou nabídku na vybudování zpevněné plochy pro
stání vozidel ve dvoře Penzionu od společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní  stavby  MORAVA,  oblast  Hodonín,  Brněnská  42,  695  01  Hodonín  za  částku
156.516,76 Kč bez DPH a pověřuje MPO, aby na následující jednání Rady města Hustopeče
připravila návrh smlouvy o dílo.
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Usnesení č. 17/38/20: RM schválila uzavření Smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční
soustavě se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice pro
akci Slavnosti mandloní 2020.

Usnesení č. 18/38/20: RM schválila uzavření Smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční
soustavě se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice pro
akci Hody 2020.

Usnesení č. 19/38/20: RM schválila uzavření Smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční
soustavě se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice pro
akci Burčákové slavnosti 2020.

Usnesení č. 20/38/20: RM schválila povolení udělení výjimky z MÚP žadateli …, Nerudova
922/63,  Hustopeče  pro  vjezd  na  ulici  Nerudova  vozidlem nad 3,5t  z  důvodu zásobování
provozovny. Výjimka udělena na 3 roky.

Usnesení  č.  21/38/20: RM schválila  možnost  umístění  kioskové  trafostanice  společnosti
E.ON do pozemku parc. č. 422/17, do zeleného ostrůvku v ulici Na Hradbách

Usnesení č. 22/38/20: RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o
postoupení práv a povinností ze stavebního povolení pro stavbu veřejně prospěšné stavby:
Hustopeče  –  obslužná  komunikace  Brněnská  –  Žižkova,  včetně  okružní  křižovatky"  s
UNIPORT INVESTMENT I  s.r.o.  se  sídlem  Černokostelecká  2247,  251  01  Říčany,  IČ:
04496418 a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 2.

Usnesení  č.  23/38/20: RM doporučuje  ZM  ke  schválení  uzavření  smlouvy  o  smlouvě
budoucí  darovací  k nabytí  pozemku  p.č.  1083/123  v k.  ú.  Starovice  ve  prospěch  města
Hustopeče od společnosti UNIPORT INVESTMENT I s.r.o. se sídlem Černokostelecká 2247,
251 01 Říčany, IČ: 04496418.

Usnesení č. 24/38/20: RM bere na vědomí Zápis z dopravní komise ze dne 19.2.2020

Usnesení č. 25/38/20: RM bere na vědomí Zápis z dopravní komise ze dne 4.3.2020

Usnesení č. 26/38/20: RM projednala  žádosti o udělení výjimky z místní úpravy provozu
(zákazu vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou tabulkou) do ulice Kosmákova. Rada
města doporučuje udělení povolení vždy pouze jedna přenosná na jedno vozidlo od žadatele.
Výjimka  bude  pouze  pro  vjezd  na  nezbytnou  dobu,  nebude  povolením  pro  bezplatné
parkování. 

Usnesení č. 27/38/20: RM schválila  výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „MŠ
Na Sídlišti – I. Etapa, nástavba: přístavba schodišť a nástavba dvou tříd na stávajícím objektu
MŠ na p. č. 1673/1, 1669 v k. ú. Hustopeče“ od uchazeče VS - build, s.r.o., Družstevní 369,
664 43 Želešice, IČ: 28312015.

Usnesení č. 28/38/20: RM schválila pořadí nabídek uchazečů na dalších místech na veřejnou
zakázku ,,MŠ Na Sídlišti – I.  Etapa, nástavba: přístavba schodišť a nástavba dvou tříd na
stávajícím  objektu  MŠ  na  p.  č.  1673/1,  1669  v  k.  ú.  Hustopeče":  2.  STAVIMAL s.r.o.,
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Pražákova 510/51, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 26921677, 3. Moravská stavební unie
-MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ: 48529303, 4. STAVEBNÍ
FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ:26285363, 5. AQUA - GAS,
s.r.o., Berkova 534/92, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ:25513117, 6. STAVBY VANTO s.r.o.,
Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ: 28269314, 7. Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice
588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142, 8. PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ:
27713130.

Usnesení  č.  29/38/20: RM schválila  smlouvu o dílo  na plnění  veřejné zakázky „MŠ Na
Sídlišti – I. Etapa, nástavba: přístavba schodišť a nástavba dvou tříd na stávajícím objektu MŠ
na p. č. 1673/1, 1669 v k. ú. Hustopeče“ se zhotovitelem stavby VS – build, s.r.o., Družstevní
369, 664 43 Želešice, IČ: 28312015 za cenu 18.890.401,41 Kč + DPH. Rada města pověřuje
starostku podpisem smlouvy po marném uplynutí lhůty k podání námitek.

Usnesení  č.  30/38/20: RM  schválila  revokaci  usnesení  č.18/37/20  a  schválila  vyhlášení
záměru  pronájmu  pozemku  p.č.444/2,  vedeného  jako  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  jehož
součástí je podsklepená garáž na ul. Na Hradbách, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče
u Brna za měsíční nájemné minimálně 2400 Kč + DPH. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení č. 31/38/20:RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 1109/1
v k.ú. Hustopeče, parkoviště u pizzerie Tramonto. 

Usnesení  č.  32/38/20: RM schválila pokračování  ve  zpracování  projektové  dokumentace
novostavby fotbalových kabin se zázemím pro fotbalový a atletický areál SPOZAM na ulici
Šafaříkova. 

Usnesení č. 33/38/20: RM schválila přihlášku do spolku Českomoravská unie maškarní, z. s.

Usnesení č. 34/38/20: RM schválila  odvolává z pozice tajemníka komise státní památkové
péče … a jmenuje do této funkce …, s účinností od 09.03.2020.

Usnesení č. 35/38/20: RM schválila vyřazení majetku města Hustopeče zařazeného na ORJ
251 -  Správa a  údržba budov v hodnotě 5.040 Kč,  ORJ 255 Vnitřní  správa Hustopeče v
hodnotě 143.181,83 Kč, ORJ 258 - Městské muzeum a galerie  v hodnotě 12.050 Kč, ORJ
259 - Pronajímaný majetek  v hodnotě 68.034,83 Kč, ORJ 268 - Svoz odpadu  v hodnotě
1.284,19 Kč, ORJ 269 - Parky, hřiště  v hodnotě 19.091 Kč, ORJ 272 - Penzion  v hodnotě
58.399 Kč, ORJ 273 - Městské služby Hustopeče 1.145 Kč, ORJ 274 - Veřejné osvětlení
8.092 Kč, ORJ 284 - Mostař  v hodnotě 14.863 Kč, ORJ 504 - Marketing a kultura  v hodnotě
57.708,07 Kč,  517 - Volby  v hodnotě 3,60 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou
zápisu. Likvidace proběhne odvozem na sběrný dvůr města, a odprodejem za šrotovou cenu
(ORJ 268).

Usnesení č. 36/38/20: RM schválila Revokaci usnesení RM č. 2/37/20 a schvaluje jmenování
…, …, Hustopeče do funkce kronikářky města Hustopeče. 
S novou kronikářkou bude sepsána dohoda o provedení práce, která je přílohou zápisu.

Usnesení  č.  37/38/20: RM  bere  na  vědomí výsledek  kontroly  úkolů.  Seznam  úkolů  je
přílohou zápisu.
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Usnesení č. 38/38/20: RM bere na vědomí Protokol o kontrole dotace pro FC Hustopeče

Usnesení č. 39/38/20: RM schválila  stažení podané žádosti o dotaci projektu „Hustopeče-
Šafaříkova,  Tyršova,  Brněnská,  chodník“,  vyřízení  výjimky  na  místo  pro  přecházení  dle
požadavků SFDI a opětovné podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok
2021 na celou trasu.

Usnesení  č.  40/38/20: RM schválila  doporučení  na  složení  hodnotící  komise  pro  výběr
dodavatele realizace projektu „Rekonstrukce atletického stadionu Hustopeče: …, …, …, …,
…, …, …, (Tender CZ).

Usnesení č. 41/38/20: RM schválila  zprávu o pokrocích Města Hustopeče v projektu audit
familyfriendlycomunity. Zpráva je přílohou zápisu.

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

Bořivoj Švásta 
místostarosta 
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