
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 48. schůze Rady města Hustopeče 
konané dne 16.06.2020 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/48/20: RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení  č.  2/48/20:  RM schvaluje  úpravu výše měsíční  odměny jednatele  Technických
služeb Hustopeče, s.r.o., v likvidaci, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, od 1.6.2020 na částku
1.200 Kč/měsíc.  

Usnesení (úkol) č. 3/48/20: RM ukládá připravit článek do Hustopečských listů k problému
parkovišť a provozu školního autobusu od 1.9.2020

Usnesení č. 4/48/20: RM schválila podporu provozu „školního autobusu ve formě příspěvku
na roční jedno pásmovou jízdenku, ve výši 500 Kč na jednu permanentku a dítě. S podmínkou
věku dítěte do 18 let, trvalého bydliště v Hustopečích a čestného prohlášení o navštěvování
školy dítětem v Hustopečích.

Usnesení (úkol) č. 5/48/20: RM ukládá vedení města jednat s majitelem pozemku p. č. 281/1
v k.ú. Hustopeče, o možnosti a podmínkách průchodu přes pozemek do zahrad za Spolákem. 

Usnesení  č.  6/48/20: RM  odkládá  schválení smlouvy  s  investorem  JOE  stav  s.r.o.,
Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice, IČ:05242525 o souhlasu se stavbou na pozemcích města
p.č.  4542/228, 982/42 v k.ú.  Hustopeče u Brna na LV č.10001 v lokalitě  prodloužení  ul.
Údolní. 

Usnesení (úkol) č. 7/48/20: RM ukládá svolat jednání ke stanovení podmínek pro uzavření
smlouvy s investorem JOE stav s.r.o., Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice, IČ:05242525 o
souhlasu se stavbou na pozemcích města.

Usnesení č. 8/48/20: RM doporučuje ZM ke schválení kupní smlouvu na prodej pozemku
p.č. 1329/78 o výměře 18 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna …, trvale bytem …, 693 01 Hustopeče
a …, trvale bytem …, 693 01 Hustopeče za částku 17.640 Kč a náklady spojené se vkladem
práva do katastru a pořízením znaleckého posudku. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  9/48/20: RM  doporučuje  ZM  neschválení záměru  prodeje  části  pozemku
p.č.4544/18 o výměře 156 m2 vedeného jako orná půda na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u
Brna 

Usnesení č. 10/48/20: RM schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o přípravě a pořádání
části  Mezinárodního  hudebního  festivalu  třinácti  měst  CONCENTUS  MORAVIAE  s
Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČ: 26235064. 

Usnesení č. 11/48/20: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo – Hustopeče –
cyklostezka Masarykovo nám.,  ul.  Bratislavská z důvodu nutnosti  předložky NN a VN se
společností  SWIETELSKY  stavební,  s.r.o.,  odštěpný  závod  Dopravní  stavby  MORAVA,
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Jahodová  60,  620  00  Brno,  IČ:48035599  s  prodloužením  termínu  realizace  díla  do
31.07.2020. 
Usnesení  č.  12/48/20: RM  schválila vyhlášení  záměru  na  pronájem  části  pozemku  p.č.
1074/1 o výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna pro stavbu a následný provoz domova pro
seniory v Hustopečích. 

Usnesení  č.  13/48/20: RM schválila  návrh nájemní  smlouvy  s  Jihomoravským krajem,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na pronájem části pozemku p.č. 1074/1 o
výměře 204 m2 v k. ú. Hustopeče u Brna za nájemné 7.140 Kč + DPH po dobu provádění
stavby. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  14/48/20: RM schválila výběr  nejvhodnější  nabídky  na  veřejnou  zakázku  –
Retenční nádrž v areálu Městských služeb, Hustopeče uchazeče JS-abacus s.r.o., Havlíčkova
613/31, 693 17 Hustopeče, IČ: 4232419. 

Usnesení  č.  15/48/20: RM schválila umístění  uchazečů na  veřejnou zakázku  – Retenční
nádrž v areálu Městských služeb, Hustopeče na dalších místech: 
2. VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČ: 42324149 
3. EVT stavby s.r.o., V Zahradách 2155/3, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766 
4. Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy2 ,618 00 Brno, IČ: 46974687 
5. TOMERO s.r.o., Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov, IČ: 02560178 
6. Agromeli spol. s r.o., Olomoucká 1177, 627 00 Brno, IČ: 46980989 

Usnesení č. 16/48/20: RM schválila smlouvu o dílo s vítězným uchazečem JS-abacus s.r.o.,
Havlíčkova 613/31, 693 17 Hustopeče, IČ: 26288591 za částku 4.288.041,79 Kč bez DPH. 

Usnesení  č.  17/48/20: RM schválila vyhlášení  veřejné  zakázky  na  veřejné  osvětlení  na
hřbitově.

Usnesení č. 18/48/20: RM schválila oslovení min. následujících 4 firem pro podání nabídky
na veřejnou zakázku na veřejné osvětlení na hřbitově:
1, ČEZ energetické služby s.r.o. 
2, Zdenek Rybář 
3, FIA elektroslužby s.r.o. 
4, PV service plus s.r.o.

Usnesení č. 19/48/20: RM schválila změnu výše úhrady za pronájem hrobového zařízení v
urnovém háji pro umístění urny na částku 8 000 Kč/10 let od 01.07.2020 

Usnesení č. 20/48/20: RM schválila Řád veřejného pohřebiště města Hustopeče s účinností
od 01.07.2020. Znění Řádu je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 21/48/20: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závazné vyhlášky města
Hustopeče č. 2/2020 o nočním klidu 

Usnesení  č.  22/48/20: RM schvaluje projektovou  dokumentaci  na  trasování  kabelu  VN
stavby "Hustopeče, VN 388, o. Pekárna, kabelizace" investora E.ON distribuce a.s., České
Budějovice, s uložením vedení pod budoucí chodník.
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Usnesení  č.  23/48/20: RM  doporučuje  ZM  ke  schválení veřejnoprávní  smlouvu  o
poskytnutí  individuální  dotace  z  rozpočtu  města  Hustopeče  s  TJ  Agrotec  Hustopeče  z.s.,
Šafaříkova  22,  693  01  Hustopeče,  IČ:  13690655  ve  výši  příspěvku  žadatele  na
spolufinancování díla realizovaného z dotace „Rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“,
nejvýše však v rozsahu 10.000.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

Usnesení  č.  24/48/20: RM schválila organizační  změnu  o  snížení  stavu zaměstnanců  za
účelem zvýšení efektivnosti  práce,  a tím i k úspoře ekonomických prostředků na Městské
policii Hustopeče, a to zrušení 1 pracovního místa s druhem práce „Administrativní a spisový
pracovník“ v 6. platové třídě na Městské policii Hustopeče, ke dni 31.08.2020.  Organizační
struktura s platností od 01.09.2020 je uvedena v příloze. 

Usnesení č. 25/48/20: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v Domě
U Synků na  Muzejní  kavárnu (Café  Auspitz):  prostory  přízemí  objektu  Domu U Synků,
Dukelské nám.  23,  Hustopeče  o souhrnné výměře  49,4 m2 a prostory sociálního  zařízení
sklepa, průjezdu, nádvoří místnosti ve dvorním traktu o souhrnné výměře cca 210 m2. Text
záměru je přílohou zápisu. Minimální cena pronájmu je 5.000 Kč/měsíc + DPH.

Usnesení č. 26/48/20: RM schválila vzor smlouvy o nájmu nebytových prostor v Domě U
Synků na Muzejní kavárnu (Café Auspitz), znění vzorové smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  27/48/20: RM schválila žádost  manželů  …,bytem  …,  Hustopeče  o  udělení
výjimky s umístěním stavby na hranici městského pozemku parc.č. 4544/18, k.ú. Hustopeče u
Brna. 

Usnesení č. 28/48/20: RM schválila uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
města se společností NFS s.r.o., Nádražní 32/41, Hustopeče na stavbu sjezdu na pozemku
města parc.č. 5843/7, k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy v příloze. 

Usnesení č. 29/48/20: RM souhlasí  s organizací akce food festival na Dukelském náměstí,
termín (22.8.2020) a podmínky akce je nutno ještě dořešit s MaK. 

Usnesení  č.  30/48/20: RM  schválila dodatek  k  nájemní  smlouvě  s  …  …,  oba  bytem
Masarykovo nám. 6, Hustopeče,  na městský byt č.  6 Smetanova 78/2,  Hustopeče,  kterým
město uděluje nájemci souhlas s umístěním okenních rolet případně klimatizace k bytu za
podmínky uvedení bytu při ukončení nájmu do původního stavu. Text dodatku je přílohou
zápisu. 

Usnesení č. 31/48/20: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s LESPROJEKT BRNO,
a.s., Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ: 65279191, kterým se snižuje cena za zpracování lesních
hospodářských osnov na 922.979,00 Kč včetně DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/48/20: RM schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě s
Viadesigne  s.r.o.,  Na  zahradách  1151/16,  690  02  Břeclav,  IČ  :27696880  na  zpracování
projektové  dokumentace  na  akci  „Hustopeče  –  ulice  Dvořákova“,  kterým  se  mění
harmonogram plnění díla. Text dodatku smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  33/48/20: RM  schválila zábor  Dukelského  náměstí  dne  8.8.2020  včetně
poskytnutí  odběru  elektřiny  pro  účely  pořádání  startu  akce  Kolo  pro  život  Hustopeče  –
Agrotec Tour 2020. 
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Usnesení  č.  34/48/20: RM  schválila zábor  ulic  Hybešova,  Šafaříkova,  Tyršova
v Hustopečích za účelem parkování účastníků závodu Kolo pro život Hustopeče – Agrotec
Tour 2020. 

Usnesení  č.  35/48/20: RM  schválila smlouvu  o  propagaci  a  reklamní  spolupráci  se
společností  MOSS logistics  s.r.o.  se  sídlem Bratislavská  1159/21,  693  01  Hustopeče,  IČ
63481359 k talk show se Zbigniewem Janem Czendlikem. 

Usnesení (úkol) č. 36/48/20: RM vzala na vědomí návrh na odstranění reklamní plochy na
ulici Bratislavská u ulice Janáčkova. Nutno prověřit ještě podmínky jejího zřízení. 

Usnesení  (úkol)  č.  37/48/20: RM  doporučuje  projednání  ceníku  pozemků  města
v zastupitelstvu města. 

Usnesení (úkol) č. 38/48/20: RM ukládá připravit k projednání v zastupitelstvu města názvy
nově budovaných ulic na Křížovém vrchu. 

Usnesení (úkol) č. 39/48/20: RM ukládá připravit do příští RM návrhy a varianty využívání
areálu Formanky od 06/2021. Doložit přehled příjmů a investic do objektu.

Usnesení č. 40/48/20: RM schválila revokaci usnesení RM č. 47/47/20. 

Usnesení č. 41/48/20: RM schválila: 
a) podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro
školní  družinu,  jejíž  činnost  vykonává  příspěvková organizace  Základní  škola  Hustopeče,
Nádražní  4,  okres  Břeclav,  v  mimořádném  termínu,  která  se  týká:  zvýšení  nejvyššího
povoleného počtu žáků ve školní družině z 80 na 120, s účinností od 1. 9. 2020. 
b) Pověřuje ředitelku příspěvkové organizace Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres
Břeclav,  Mgr.  Ivanu  Matějíčkovou  k  podání  výše  uvedené  žádosti  Krajskému  úřadu
Jihomoravského kraje, odbor školství. 

Usnesení č. 42/48/20: RM schválila koupi stranového příkopového mulčovače MBL 150 od
společnosti Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČ 00544957, za cenu 134.750 Kč
bez DPH. 

Usnesení (úkol) č. 43/48/20:  RM ukládá svolat jednání s odborem územního plánování a
odborem  dopravy,  k určení  potřebnosti  cesty  v dolní  části  lokality  S2  napojení  na  další
pozemky mimo lokalitu, dle žádosti paní ...

Usnesení  č.  44/48/20:  RM  bere  na  vědomí zápis  z  komise  obřadů  a  slavností  ze  dne
3.6.2020. 

Usnesení č. 45/48/20: RM schválila vyřazení majetku ORJ 255 - vnitřní správa – v celkové
hodnotě 98 186,10 Kč. Způsob likvidace – odvoz do šrotu. Seznam vyřazovaného majetku je
přílohou zápisu.
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Usnesení č. 46/48/20: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření č.3 na základě,
kterého  jsou celkové  příjmy  ve  výši  200 303 tis.  Kč,  celkové  výdaje  264 356 tis.  Kč a
financování ve výši 64 053 tis. Kč. 

Návrh usnesení:  RM neschválila přijetí  pana …, trvale  bytem …, 693 01 Hustopeče do
Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. 106 k datu 01.07.2020. 

Usnesení č. 47/48/20: RM schvaluje žádost …, trvale bytem Svat. Čecha 174/3, Hustopeče,
o prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 29, Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, ale jen na dobu
3. měsíců s podmínkou zlepšení vztahů v místě bydliště.

Usnesení č. 48/48/20: RM schválila žádost … trvale bytem Smetanova 78/2, Hustopeče, o
prodloužení nájmu bytu č. 5, Smetanova 78/2, Hustopeče a to do 31. 07. 2021. Rada města
schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu bytu č. 5, na adrese Smetanova 78/2, Hustopeče,
uzavřený mezi městem Hustopeče a …, trvale bytem Smetanova 78/2, Hustopeče, kterým se
současné nájemnici prodlužuje nájem do 31. 07. 2021. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 49/48/20: RM schválila nájemní smlouvu k bytu č. 13, na adrese Svat. Čecha
174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní …, a to s platností od 1. 7. 2020 do 30. 6.
2021. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 50/48/20:  RM schválila darování vína (12 lahví červeného a 12 lahví bílého)
jako ocenění pro učitele ke Dni učitelů prostřednictvím Školské a kulturní komise. 

Usnesení  č.  51/48/20:  RM bere  na  vědomí výsledek  kontroly  úkolů.  Seznam  úkolů  je
přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  52/48/20:  RM  neschválila kácení  stromů  na  pozemku  p.č.  1262/1  v  k.ú.
Hustopeče na ul. Vinařská, vedle sklepu pana ...

5


