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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení z 44. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 19.07.2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

 

Usnesení RM č. 1/44/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/44/16: RM schválila označení budovy Hybešova 1417/5, Hustopeče 

sloužícímu k poskytování zdravotnických služeb oficiálním názvem „Poliklinika“ 

 

Usnesení RM č. 3/44/16: RM odkládá schválení pachtovní smlouvy s …, Hradní …, 

Hustopeče na užívání části pozemku p. č. 5520/1 o výměře 0,9 ha vedeného jako orná půda, 

části pozemku p. č. 3934/1 o výměře 0,2 ha vedeného jako trvalý travní porost a části pozemku 

p. č. 5412/54 o výměře 0,92 ha vedeného jako ostatní plocha, z důvodu nevyřešených závazků 

z jeho strany vůči městu Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 4/44/16: RM schválila smlouvu o dílo na provedení navýšení okapů v Domě 

– Penzionu pro důchodce Hustopeče se společností WOODWORK Service, s.r.o. se sídlem 664 

67 Syrovice 213, IČ 291969973 za částku 116.354,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 5/44/16: RM schválila vypovězení smlouvy o spolupráci s Egomotion s.r.o. 

se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň. IČ 28050924 v 

jednoroční výpovědní lhůtě.  

 

Usnesení RM č. 6/44/16: RM schválila souhlas s PD Ing. arch. …, Brněnská …, Hustopeče, 

PSČ 693 01, na stavbu "Dům zdraví - stavební úpravy" pro investora DŮM ZDRAVÍ, spol. s r. 

o., Brněnská 390/9, Hustopeče, PSČ 693 01, jako vlastník sousedního pozemku pro účely 

vydání územního souhlasu.  

 

Usnesení RM č. 7/44/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Hustopeče – bezbariérový chodník kolem krajské komunikace II/420, 

Hustopeče, ulice Nádražní“ uchazeče H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 

Hustopeče, IČ 25325043  

 

Usnesení RM č. 8/44/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky malého rozsahu „Hustopeče – bezbariérový chodník kolem krajské 

komunikace II/420, Hustopeče, ulice Nádražní“:  

2. Stavba a údržba silnic s.r.o. se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081  

3. VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149  

4. DIRS Brno s.r.o. se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ 26255618  

 

Usnesení RM č. 9/44/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Hustopeče – bezbariérový 

chodník kolem krajské komunikace II/420, Hustopeče, ulice Nádražní“ s uchazečem H a S t, 

spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043 za částku 1,430.403,- Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM č. 10/44/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Hustopeče, ul. Nerudova, komunikace a chodník, SO 01 komunikace a 

parkovací stání, SO 02 chodník“ uchazeče H a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 

Hustopeče, IČ 25325043  

 

Usnesení RM č. 11/44/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky malého rozsahu „Hustopeče, ul. Nerudova, komunikace a chodník, SO 01 

komunikace a parkovací stání, SO 02 chodník“:  

2. Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. se sídlem Martina Benky 12, 695 00 Hodonín, IČ 

46983309  

3. Stavba a údržba silnic s.r.o. se sídlem Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, IČ 26264081  

4. VHS Břeclav, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav, IČ 42324149  

5. Dopravní stavby Brno, s.r.o. se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno , IČ 45474281  

6. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA se sídlem 

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, IČ 48035599  

 

Usnesení RM č. 12/44/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Hustopeče, ul. Nerudova, 

komunikace a chodník, SO 01 komunikace a parkovací stání, SO 02 chodník“ s uchazečem H 

a S t, spol. s r.o. se sídlem Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče, IČ 25325043 za částku 3.134.075,- 

Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 13/44/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zřízení nápojných míst a kabelové rozvody NN na Dukelském náměstí v 

Hustopečích“ uchazeče FIA - elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 

Hustopeče, IČ 27739651  

 

Usnesení RM č. 14/44/16: RM schválila umístění uchazeče na dalším místě v hodnocení 

veřejné zakázky malého rozsahu „Zřízení nápojných míst a kabelové rozvody NN na 

Dukelském náměstí v Hustopečích“  

1) Zdeněk Rybář, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34, fyzická osoba podnikající 

podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku a  

2) Milan Ledvina, IČ 44172150, 693 01 Hustopeče, Palackého 404/24, fyzická osoba 

podnikající podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním rejstříku, podnikající na 

základě smlouvy o sdružení jako ELMAT sdružení podnikatelů Milan Ledvina - Zdeněk Rybář 

se sídlem Nerudova 34, 69301 Hustopeče, IČ 65367774  

 

Usnesení RM č. 15/44/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Zřízení nápojných míst a 

kabelové rozvody NN na Dukelském náměstí v Hustopečích“ s uchazečem FIA - elektroslužby 

s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 69301 Hustopeče, IČ 27739651 za částku 1,362.228,- Kč 

bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 
Usnesení RM č. 16/44/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování PD rekonstrukce KINA na multifunkční kulturní centrum 

Hustopeče“ uchazeče Ing. Ivo Stolka se sídlem Pramenná 97/10, 641 00 Brno – Žebětín, IČ 

64285103  

 

Usnesení RM č. 17/44/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Zpracování PD 

rekonstrukce KINA na multifunkční kulturní centrum Hustopeče“ s Ing. Ivo Stolkem se sídlem 

Pramenná 97/10, 641 00 Brno – Žebětín, IČ 64285103 za částku 1.490.000,- Kč bez DPH. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení RM (úkol) č. 18/44/16: RM vzala na vědomí zprávu společnosti Eurovision 

k možnostem získání dotace na zateplení objektů Kina a Společenského domu. RM ukládá 

zpracovat posouzení uznatelnosti projektu dle podmínek Operačního programu životního 

prostředí. 

 

Usnesení RM č. 19/44/16: RM schválila zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování Generelu dopravy města Hustopeče“ z důvodu, kdy nebyla podána 

žádná nabídka.  

 

Usnesení RM č. 20/44/16: RM schválila vyzvání Ing. Adolfa Jebavého (Alternativní dopravní 

studio) se sídlem Gorkého 59/9, 602 00 Brno – Veveří, IČ 64313748 k podání cenové nabídky 

na zpracování generelu dopravy v Hustopečích  

 

Usnesení RM č. 21/44/16: RM schválila znění výzvy na podání nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování PD rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“ včetně příloh  

 

Usnesení RM č. 22/44/16: RM schválila oslovení těchto uchazečů s výzvou k podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Zpracování PD rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“:  

1) Ing. Václav Cichra se sídlem Šakvická 405, 691 05 Zaječí, IČ 41530047  

2) K – ING, projekce a dozor staveb, s.r.o. se sídlem Lesní čtvrť III 3726, 760 01 Zlín, IČ 

25338765  

3) PITTER DESIGN, s.r.o. se sídlem Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, IČ 25275291  

4) DRIFT SPORT, a.s. se sídlem Zengrova 2, 615 00 Brno, IČ 27664325  

5) JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav, IČ 26234149  

6) COPLAN Projekt s.r.o. se sídlem Jetelová 3255/9a, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, IČ 

45805385  

7) LP Stavby s.r.o., Větrov 160, 66483 Domašov, IČ 29222745  

8) BENIKSPORT s.r.o. se sídlem Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6, IČ 25148133  

9) Sportovní projekty s.r.o. se sídlem Letohradská 711/10, 170 00 Praha 7, IČ 27060659  

10) EKKL a. s. se sídlem Altýře 582, 76701 Kroměříž, IČ 27752771 

 

Usnesení RM č. 23/44/16: RM schválila složení komise pro otevírání obálek a pro hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku „Zpracování PD rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“:  

Členové komise: …, …, …  

Náhradníci: …, …, …  

 

Usnesení RM č. 24/44/16: RM bere na vědomí nesouhlasné vyjádření paní …, Vrchlického 

…, Hustopeče k výstavbě parkovacích míst na ulici Vrchlického dne schválené PD. Rada města 

trvá na vybudování parkovacích míst dle schváleného projektu. 

 

Usnesení RM č. 25/44/16: RM bere na vědomí námitku pana … k zahájenému stavebnímu a 

územnímu řízení na vybudování nového parkoviště na ulici Nádražní na p.č. 1234/3 v k.ú. 

Hustopeče. Rada města trvá na vybudování parkoviště dle původního projektu. Nově 

vybudované parkoviště bude využitelné i pro majitele přilehlých domů.  

 

Usnesení RM č. 26/44/16: RM bere na vědomí Petici zaslanou dle zákona č. 85/1990 Sb. o 

právu petičním k zahájenému stavebnímu a územnímu řízení na vybudování nového parkoviště 

na ulici Nádražní na p.č. 1234/3 v k.ú. Hustopeče. Rada města trvá na vybudování parkoviště 

dle původního projektu. Nově vybudované parkoviště bude využitelné i pro majitele přilehlých 

domů.  
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Usnesení RM č. 27/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s ESOX, spol. s r.o. se sídlem Libušina tř. 11, 623 00 Brno, IČ 

00558010 za částku 30.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s Fair-Net o. s. se sídlem Janáčkova 375/1, 693 01 Hustopeče, IČ 

27047989 za částku 3.000,-kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 29/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s FIA – elektroslužby s.r.o. se sídlem Šafaříkova 1286/23, 693 01 

Hustopeče, IČ 27739651 za částku 10.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zákresu.  

 

Usnesení RM č. 30/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s Frauenthal Automotive Hustopeče s.r.o. se sídlem Bratislavská 

130/2, 693 01 Hustopeče, IČ 24124664 za částku 10.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 31/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 24, 693 01 

Hustopeče, IČ 29372143 za částku 5.000,-Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 32/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s Jednotou, spotřebním družstvem v Mikulově se sídlem Kostelní 

náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ 00032247 za částku 3.000,- Kč + DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 33/44/16: RM schválila kupní smlouvu s …, bytem Plk. Prchaly …, 708 00 

Ostrava – Poruba na koupi obrazu s názvem Pálava za částku 25.000,- Kč. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/44/16: RM schválila kupní smlouvu s …, bytem Dvořákova …, 693 01 

Hustopeče na koupi obrazu od malíře Jana Obšila s názvem Morový sloup a horenský soud v 

Hustopečích za částku 10.000,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 35/44/16: RM ukládá MPO kontaktovat právnickou kancelář 

zastupující majitele pozemku p.č. 982/17 v k.ú. Hustopeče u Brna, k předložení oficiálního 

cenového požadavku za tento pozemek, aby mohly být do zářijového zastupitelstva města 

předloženy smluvní podmínky k projednání a případnému schválení.  

 

Usnesení RM č. 36/44/16: RM schválila darovací smlouvu s Terra Group Investment, a.s. se 

sídlem Brno, Karolíny Světlé 716/1, PSČ 628 00, IČ 292 98 059 na částku 4.000,- Kč na 

pořízení stojanu na kolo nebo lavičku. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 37/44/16: RM schválila krátkodobou smlouvu na 30 dnů s Mikroregionem 

Hustopečsko, dobrovolným svazkem obcí, Dukelské nám.2/2, Hustopeče IČ: 70824134 o 

nájmu části nebytového prostoru o výměře cca 12 m2 v III. nadzemním podlaží radnice 

Dukelské nám.2/2 Hustopeče umístěné na pozemku p.č.1 vedeném jako zastavěná plocha a 

nádvoří v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 za nájemné 1.000 Kč včetně energií a 

příslušenství. Text smlouvy je přílohou zápisu.  



5 

 

Usnesení RM č. 38/44/16: RM schválila revokaci usnesení RM č. 32/43/16 a současně nové 

usnesení zní: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu kanceláře v prostorách Radnice, 

Dukelské náměstí 2/2 Hustopeče o výměře 12 m2, za smluvní nájemné ve výši 12.000 Kč/rok 

včetně energií a příslušenství. Za účelem zajištění realizace projektu „Posilování 

administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce". 

 

Usnesení RM č. 39/44/16: RM schválila dodatky č. 1 ke smlouvám o centralizovaném 

zadávání sdružených dodávek elektřiny a plynu kupovaných na komoditních burzách s městem 

Pohořelice. Text dodatků je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 40/44/16: RM schválila nájemní smlouvu s Povodím Moravy s.p., Dřevařská 

932/11, Brno, IČ: 70890013 na užívání části pozemku p.č.8291/1 o výměře 118 m2 vedeného 

jako vodní plocha na dobu provádění stavby zatrubnění. Roční nájemné činí 1.558,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 41/44/16: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu s Povodím Moravy 

s.p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ: 70890013 o zřízení práva stavby zatrubnění a parkoviště na 

části pozemku p.č.8291/1 o výměře 118 m2 vedeného jako vodní plocha za jednorázovou 

úhradu zjištěnou dle znaleckého posudku. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 42/44/16: RM schválila nájemní smlouvu s Josefem Pokorným, Mezníkova 

4, Brno 61600, IČ: 04974018 na část pozemku p.č. 81/8 o výměře 10 m2 vedeného jako ostatní 

plocha, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění zahrádky k 

provozovně za roční nájemné 2.420,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 43/44/16: RM schválila záměr pronájmu nebytových prostor o souhrnné 

výměře 53 m2 v přízemí objektu Dvořákova 1, Hustopeče, který je součástí pozemku p.č.1753 

vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 44/44/16: RM schválila uzavření nájemní smlouvy mezi Sportovním 

zařízením města Hustopeče, příspěvkové organizace a Lucií Filipovičovou, Nádražní 95, 

Břeclav IČ: 02540878 na užívání vodní plochy bazénu v areálu krytého bazénu ul. Brněnská 

526/50 Hustopeče za nájemné ve výši 600 Kč/hod. s možností dvouměsíční výpovědní lhůty. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. RM pověřuje ředitele SPOZAM podpisem přiložené smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 45/44/16: RM schválila uzavření smlouvy na pronájem plochy 7,5 x 15 m v 

areálu letního koupaliště za účelem provozování vodního fotbálku mezi Sportovním zařízením 

města Hustopeče, příspěvkové organizace a Josefem Antlem, IČ: 01370341, Havířov, Na 

nábřeží 1459/8a ceně pronájmu 200,-/den s tím, že nájem bude účtován pouze ve dnech provozu 

letního koupaliště. RM pověřuje ředitele SPOZAM podpisem přiložené smlouvy.  

 

Usnesení RM č. 46/44/16: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu pozemku p.č.3949 

vedeného jako zahrada na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem dočasného umístění 

zeminy ze sousedního pozemku z důvodu stavby plynovodu.  

 

Usnesení RM č. 47/44/16: RM neschválila smlouvu s … nar…, Větrná …, Hustopeče o 

náhradě za porosty na pozemku 2879/62 v k.ú. Hustopeče u Brna určeném k prodeji, z důvodu, 
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že pozemek byl užíván bez řádného nájemního vztahu a vysazená kultura byla umístěna bez 

souhlasu majitele pozemku.  

 

Usnesení RM č. 48/44/16: RM schválila souhlas s PD č. 25/2016 projektanta Ing. …, Nádražní 

9, 693 01 Hustopeče, na stavbu „Skladový objekt – změna v užívání stavby + stavební úpravy 

kú. Hustopeče pč.8/2 – jiná stavba čp. 595“ pro investora SAPERO LIVING s.r.o., IČ 04618807 

Havlíčkova 613/32, Hustopeče, PSČ 693 01, jako vlastník sousedního pozemku, pro účely 

vydání stavebního povolení.  

 

Usnesení RM č. 49/44/16: RM schválila navýšení rozpočtu města v rámci Rozpočtového 

opatření č. 6 na ORJ 270 - pohřebnictví o částku 300.000 Kč  

 

Usnesení RM č. 50/44/16: RM schválila uzavření Nevýhradní licenční smlouvy s Českou 

republikou- Zeměměřičským úřadem, se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 

Praha 8, zast. Ing. …, vedoucí obchodního oddělení, na základě které bude bezplatně poskytnut 

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Text smlouvy je přílohou 

tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 51/44/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci s Českým 

svazem Goju Ryu, Rygle 23, Brno 644 00, IČ: 60557273 na 15. Evropském Gasshuku O.G.K.K. 

za cenu 24.750,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 52/44/16: RM schválila souhlas s projektovou dokumentací vyhotovenou 

projektantem Ing. …, Komenského …, Rajhrad, PSČ 664 61 na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY 

LISOVNY VINNÉHO SKLEPA adaptace nástavbou pro trvalé rodinné bydlení“ p. …, Kpt. 

Jaroše …, Hustopeče, PSČ 693 01 za podmínky neporušení krytu místní komunikace. 

 

Usnesení RM č. 53/44/16: RM schválila Smlouvu o souhlasu se  stavbou rodinného domu, 

sjezdu a elektrické přípojky na části  pozemku města Hustopeče 1348/1 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna dle projektové dokumentace  projektanta Ing. …, Komenského …, Rajhrad, 

PSČ 664 61 na stavbu „STAVEBNÍ ÚPRAVY LISOVNY VINNÉHO SKLEPA adaptace 

nástavbou pro trvalé rodinné bydlení“ p. …, Kpt. Jaroše …, Hustopeče, PSČ 693 01. Smlouva 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM (úkol) č. 54/44/16: RM ukládá připravit aktualizaci Obecně závazné vyhlášky 

města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 

přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných 

kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku dle doporučení 

metodiky MV ČR. Do výjimky z OZV zahrnout pravidelně pořádané akce na území města 

(hody, slavnosti, svátky, plesy leden - březen).  

 

Usnesení RM č. 55/44/16: RM neschvaluje navýšení realizační ceny o 29.270 Kč za provedení 

protipožárního nátěru ve sportovní hale firmou Jiří Caha, Hustopeče.  

 
Usnesení RM č. 56/44/16: RM bere na vědomí zápis z Komise pro sociálně-právní ochranu 

dětí ze dne 25. 5. 2016  

 

Usnesení RM č. 57/44/16: RM schválila smlouvu o nájmu bytu č. 109 a 111 v ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a 
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…, nar. …, trvale bytem Kpt. Jaroše …, Hustopeče s platností a účinností od 1. 8. 2016. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 58/44/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 27, na adrese 

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

Brno, kterým se současnému nájemci prodlužuje nájem do 31. 08. 2017. Text dodatku je 

přílohou zápisu. RM upozorňuje nájemce, že smlouva již nebude dále prodlužována. 

 
Usnesení RM č. 59/44/16: RM bere na vědomí Zápis z grantové a investiční komise rady ze 

dne 24.06.2016  

 

Usnesení RM č. 60/44/16: RM schválila udělení výjimky na základě žádosti, udělení výjimky 

z Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 5/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, 

průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních 

zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 

pořádku s prodloužení doby akce pro žadatele Hustopečská chasa z. s. , pro den 12., 13., 14. 

08. 2016 a to prodloužením na dobu od 20.00 do 03.00 hodin dne následujícího, pro kulturně 

veřejnou akci - Hustopečské hody na ulici Herbenova a Společenský sál na ulici Herbenova 4, 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 61/44/16: RM bere na vědomí stav projednávání Územní studie – Hustopeče 

S7 (areál ZEMOS).  

 

Usnesení RM č. 62/44/16: RM schválila způsob zdůvodnění a vyřízení petice občanů ze dne 

28.06.2016 k dopravnímu řešení lokality řešené Územní studií - Hustopeče S2, navržený 

odborem regionálního rozvoje MěÚ. Dopis je přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 63/44/16: RM schválila pokračování v práci na Usnesení RM (úkol) č. 

2/43/16, kterým RM ukládá Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu, aby ve spolupráci 

s projektantem studie S2 prověřil možnosti napojení a vybudování další jiné přístupové cesty u 

studie S2 (Křížový vrch), např. z ulice Vinařská nebo Bratislavská.  

 

Usnesení RM č. 64/44/16: RM schválila 6. rozpočtové opatření Města Hustopeče dle 

přiloženého návrhu, který je přílohou zápisu / s doplněním navýšení rozpočtu v ORJ - 270 

Pohřebnictví o 300.000 Kč 

 
Usnesení RM č. 65/44/16: RM schválila hodnotící komisi pro výběr Hustopečského 

městského vína 2016 ve složení:  

Certifikovaní degustátoři - …, …, …, …,  

členové s hlasem poradním - … (Radní pro kulturu), … (Radní pro propagaci a marketing), 1 

zástupce vinařské komise  

 
Usnesení RM č. 66/44/16: RM schválila výjimku v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním 

vzdělávání z počtu dětí ve třídě pro MŠ Školní Hustopeče pro školní rok 2016/17 na celkový 

počet 112 dětí, t.j. 28 dětí ve třídě.  

 

Usnesení RM č. 67/44/16: RM schválila organizační změnu v rámci Městského úřadu 

Hustopeče, spočívající v převodu jednoho úvazku z odboru Obecní živnostenský úřad 

Městského úřadu Hustopeče na Odbor dopravy Městského úřadu Hustopeče, zpracování 
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přestupků, platové zařazení 10. platová třída. Celkový počet úvazků v rámci Městského úřadu 

se nemění. Změna je platná od středy 20.7.2016.  

 

Usnesení RM č. 68/44/16: RM schválila změnu názvu Finanční odbor Městského úřadu 

Hustopeče na Ekonomický odbor Městského úřadu Hustopeče.  

 
Usnesení RM č. 69/44/16: RM schválila podání žádosti na pokácení 23 ks suchých a 

havarijních stromů na území města dle seznamu, který je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 70/44/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 71/44/16: RM schválila roční odměny ředitelům příspěvkových organizací 

města (MŠ Školní, MŠ Na Sídlišti, ZŠ Komenského, ZŠ Nádražní, SPOZAM, CVČ) v navržené 

výši. Přehled a zdůvodnění odměn je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 72/44/16: RM schválila formulář pro žádost o dotace z rozpočtu města pro 

oblast sociálních služeb. Text dokumentu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 73/44/16: RM schválila Sociální program jednorázové podpory pro vybrané 

dítě (nezaopatřeného jednotlivce). Text dokumentu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 74/44/16: RM schválila nákup nezbytného příslušenství k měřícímu zařízení 

RAMER 10, na zajištění měření rychlosti vozidel v rámci komunikací ve městě Hustopeče. 

Vzhledem ke specifičnosti zařízení, bude příslušenství měřícího zařízení zakoupeno přímo od 

výrobce, tj od společnosti Ramet a.s. Kunovice, IČ 25638891, za částku 135.000,-Kč včetně 

DPH. Financování bude zajištěno rozpočtem města na rok 2016, položka 254 MěP.  

 

Usnesení RM č. 75/44/16: RM vzala na vědomí informaci ředitele SPOZAM k požadavkům 

TJ Agrotec na poskytnutí daru z rozpočtu města, které budou projednávány na ZM 

v zářijovém termínu.  

 

Usnesení RM (úkol) č. 76/44/16: RM ukládá připravit seznam a následně projekty na opravy 

nejvíce poškozených chodníků ve městě, které bude nutno opravit a na něž nebude možno 

požádat dotaci na bezbariérové trasy 

 

Usnesení RM (úkol) č. 77/44/16: RM ukládá předložit přehled využití, nákladů a příjmů 

rekreačního zařízení v Celném, pro posouzení efektivity dalšího provozování.  

 


