
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení pro 53. schůzi Rady města Hustopeče konanou dne
01.09.2020 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/52/20: RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/53/20:  RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje pozemků
p.č.5593/83 a p.č. 5593/126 vedených jako zahrada na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 3/53/20:  RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 7 ke zřizovací  listině
organizační složky města Hustopeče Městské muzeum a galerie 

Usnesení č. 4/53/20:  RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 8 ke zřizovací  listině
organizační složky města Hustopeče Marketing a kultura města Hustopeče, organizační složka

Usnesení č. 5/53/20:  RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 11 ke zřizovací listině
organizační složky města Hustopeče Správa a údržba budov města Hustopeče 

Usnesení č. 6/53/20:  RM doporučuje ZM ke schválení dodatek č. 2 ke zřizovací  listině
organizační složky města Hustopeče Penzion a Pečovatelská služba města Hustopeče 

Usnesení č. 7/53/20: RM bere na vědomí projednání Vyhlášení záměru prodeje pozemků ve
vlastnictví města v lokalitě "prasečáky", a to pozemky: p.č. 2593, p.č. 2594, p.č. 2600/5, p.č.
2601/2, p.č. 2601/3, p.č. 2601/6, p.č. 2601/4, p.č. 2601/12, část pozemku p.č. 2602/1 a část
pozemku p.č. 2602/6, vše zapsané v katastrálním území Hustopeče u Brna za částku nejméně
2.500 Kč/m2 s právem zpětné koupě tak,  že kupující  má povinnost v souladu s územním
plánem města Hustopeče mít stavební povolení do 5 let od podpisu kupní smlouvy. 

Usnesení č. 8/53/20: RM schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v rámci
stavby protihlukové stěny v Hustopečích – přeložka sítí se společností Česká telekomunikační
infrastruktura, a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063 na pozemcích města p.č. 495/2
a p.č. 597 vše v k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 9/53/20:  RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s PV SERVICE PLUS
s.r.o.,  Bratislavská  1/6,  695  01  Hodonín,  IČ:  03293734,  kterým  se  prodlužuje  termín
dokončení kabelizace veřejného osvětlení na ul. Brněnské z důvodu pozdějšího zahájení prací
na sousedních přeložkách správců inženýrských sítí. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/53/20: RM schválila zadávací dokumentaci na zjednodušené podlimitní řízení
na  dodávky  s  názvem  "Modernizace  ZŠ  Hustopeče,  Nádražní  4  -  jazyková  učebna".
Dokumentace je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  11/53/20:  RM schválila složení  komise  pro  otvírání  nabídek  a  posouzení  a
hodnocení  nabídek  v  rámci  zjednodušeného  podlimitního  řízení  na  dodávky  s  názvem
"Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 - jazyková učebna":
Členové komise: …, …, … 
Náhradníci: …, …, … 
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NÁVRH  USNESENÍ:     RM schválila dodatek  ke  smlouvě  o  dílo  a  příkazní  smlouvě  se
STRAET  ARCHITECTS  s.r.o.,  Na  Poříčí  1918/11,  110  00  Praha,  IČ:  27864618  na
zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a modernizaci Společenského domu
Hustopeče, kterým se slučují položky za autorský dozor a technický dozor a rozsah díla se
navyšuje o vícepráce  při  současném zachování  celkové ceny díla.  RM pověřuje  starostku
podpisem dodatku. 

Usnesení č. 12/53/20:  RM schválila smlouvu o dílo s JS-abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32,
693 01 Hustopeče, IČ: 26288591 na provedení obnovy hřbitovní kaple v Hustopečích za cenu
496.489 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 13/53/20: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech v rámci poptávkového
řízení na obnovu hřbitovní kaple v Hustopečích: 
2. STAVOČ spol. s r.o., Horní Bojanovice 1, 693 01 Horní Bojanovice, IČ: 47902213, 
3. Stavika s.r.o., J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, IČ: 49432991. 

Usnesení č. 14/53/20: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Gas
Net s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, na stavbu "STL Plynovod a přípojky pro MOSS-
Megahall, číslo stavby 8800087819", která byla realizována na městských pozemcích parc.č.
3175/1, 3175/3, 3179/10, 3179/14, 3233/1, 3233/24, k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou
úplatu 9.320 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 15/53/20: RM schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene se společností Gas
Net s.r.o.,  Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, na stavbu "Přeložka STL přípojky RD , číslo
stavby 8800093784",  která byla realizována na pozemku parc.č.  1761/2,  k.ú. Hustopeče u
Brna za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 16/53/20: RM schválila dodatek č.8 k pojistné smlouvě č. 9060378519, uzavřené
s ČSOB Pojišťovnou a.s., Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, IČ: 45534306. Dodatek č. 8
je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  17/53/20:  RM schválila zadávací  dokumentaci  a  zveřejnění  výzvy k  podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče – ul. Družstevní,
chodníky". Text výzvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 18/53/20: RM schválila seznam oslovených firem na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Hustopeče – ul. Družstevní, chodníky": 
- Pavel Urbánek, Uherčice 189, 691 62 Uherčice, IČ: 64456986, 
- H a St, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043, 
- TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421, 
-  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.  odštěpný  závod  Dopravní  stavby  MORAVA,  Jahodová
494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 48035599, 
- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, 
- JS-abacus, s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 17 Hustopeče, IČ: 26288591,
- Stavby RUFA s.r.o., Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice, IČ 29313449.

Usnesení č. 19/53/20: RM schválila komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče – ul. Družstevní, chodníky": 
…, …, …, 
náhradníci: …, …, … 
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Usnesení  č.  20/53/20:  RM schválila zadávací  dokumentaci  a  zveřejnění  výzvy k  podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hustopeče – parkoviště 2020". Text výzvy je
přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  21/53/20:  RM schválila seznam  oslovených  uchazečů  na  veřejnou  zakázku
malého rozsahu „Hustopeče – parkoviště 2020": 
- TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421, 
- VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČ: 42324149, 
- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, 
-  SWIETELSKY  stavební  s.r.o.  odštěpný  závod  Dopravní  stavby  MORAVA,  Jahodová
494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599, 
- Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno, IČ: 45474281 

Usnesení č. 22/53/20:  RM schválila složení hodnotící komise na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Hustopeče – parkoviště 2020": …, …, …, 
náhradníci: …, …, … 

Usnesení č. 23/53/20: RM schválila přesunutí vyjádření k PD na stavbu na ul. Vinařská do 
stavební komise. 

Usnesení č. 24/53/20: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č.1236/1 o
výměře  69  m2 vedeného  na  LV č.10001 v  k.ú.  Hustopeče  u  Brna  za  účelem dočasného
uložení stavebního materiálu, s následujícími podmínkami: do 31.7.2021 bude nájemné 100
Kč/plocha *den, od 1.8.2021 bude poplatek za plochu dle OZV o místním poplatku za zábor
veř. prostranství, tj. 5 Kč/m2 * den. Text záměru je přílohou zápisu.

Usnesení  č.  25/53/20:  RM  schválila smlouvu  o  krátkodobém  nájmu  části  pozemku
p.č.1236/1 o výměře 69 m2 zapsaném na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna s …, …, 693
01 Hustopeče za nájemné 100 Kč/den. Text smlouvy je přílohu zápisu.

Usnesení  č.  26/53/20:  RM schválila směrnici  starosty  č.  2/2020  k  zajištění  operativního
plnění úkolů městskou policií. 

Usnesení č. 27/53/20: RM doporučuje ZM ke schválení udělení následujících dotací a darů,
včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel: 
31) Hafo Krů z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na organizaci festivalu Hafo
fest ve výši 14.500 Kč 
32) Mgr. Jan Váňa, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na pořádání sportovního dne
mládeže s TAJV v Hustopečích ve výši 0 Kč 
33)  Fitness  freedom  race  team  z.s.,  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  města  Hustopeče  na
všeobecnou sportovní přípravu ve výši 0 Kč 
34) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pořádání turnajů
v atletice, bodovacím turnaji a minivolejbale ve výši 0 Kč 
34)  Klub  historie  a  vlastivědy  Hustopečska  z.s.,  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu  města
Hustopeče na vzdělávací, poznávací a relaxační činnost v roce 2020 ve výši 7.000 Kč 
35) Linka bezpečí z.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na činnost ve výši
4.000 Kč
Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou zápisu 
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Neudělení dotací a darů sportovním oddílům je z důvodu nedostatku finančních prostředků v
položce rozpočtu pro udělení dotací. 
Usnesení č. 28/53/20: RM doporučuje ZM ke schválení rozdělení dotací pro sociální služby
působící v ORP Hustopeče na základě smluv o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020, které město Hustopeče uzavřelo
s jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  29/53/20:  RM  doporučuje  ZM  ke  schválení 6.rozpočtové  opatření  města
Hustopeče, na základě kterého jsou:
Příjmy rozpočtu ve výši 261.108 tis. Kč 
Výdaje rozpočtu ve výši 325.161 tis. Kč 
Financování rozpočtu ve výši 64.053 tis. Kč 

Usnesení č. 30/53/20: RM schválila revokaci usnesení č. 51/52/20 a schvaluje nový rozvrh
hodin na využívání sportovní haly. Rozvrh je přílohou zápisu.

Usnesení č. 31/53/20: RM doporučuje ZM k projednání změnu názvů vlakových zastávek
na k. ú. Hustopeče. 

Usnesení č. 32/53/20:  RM bere na vědomí informaci o podaných žádostech o poskytnutí
informací  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  týkajících  se  usnesení  RM  a  osobnostních  údajů
radních. 

Usnesení  č.  33/53/20:  RM  bere  na  vědomí stanovisko  odboru  územního  rozvoje  k
možnostem bytové výstavby v zahradách. 

Usnesení  č.  34/53/20:  RM  projednala návrh  orientačního  ceníku  pro  prodej  pozemků
v majetku města. Ceník je přílohou zápisu.

Usnesení č. 35/53/20: RM schválila slevu ve výši 30% na nájemném na nebytových prostorech 
v majetku města Hustopeče u nájemce, který byl nucen v pronajatých prostorech omezit či 
zastavit činnost v období od 1.4.-30.6.2020 v souvislosti s vládními nařízeními proti šíření 
pandemie COVID 19: Fakultní klub Brno, z.s., Tábor 885/15, 6016 00 Brno, IČ: 27057666. 
Odpuštění části nájemného je s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38 odst. 1 
zákona o obcích, kterým je podpora zachování služeb v mimořádné situaci, a zachování dobrých 
mravů ve smyslu §2, odst. 3 občanského zákoníku.
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