Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 65. schůze Rady města Hustopeče konané dne
16.02.2021 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/65/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/65/21: RM respektuje výsledky ankety o názvech vlakových nádraží
v Hustopečích, a schvaluje podání žádosti na Správu železnic o změnu názvu stanic na
„Hustopeče - město“ a „Hustopeče - dolní nádraží“.
Usnesení č. 3/65/21: RM schvaluje případné spolufinancování výměny označení názvů
vlakových nádraží v Hustopečích v případě změny názvů dle návrhu předchozího usnesení.
Usnesení č. 4/65/21: RM neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvu na výkon služby
Městské policie s obcí Starovičky. Neuzavření je z důvodu stávajícího vytížení strážníků
Městské policie Hustopeče na území města.
Usnesení č. 5/65/21: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb s Diakonií
Broumov, sociální družstvo, Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČ: 49289977 za částku
1.000 Kč měsíčně za svoz textilu.
Usnesení č. 6/65/21: RM bere na vědomí informaci o přípravě nájemní smlouvy - pronájem
objektu občanské vybavenosti včetně pozemků a vybavení (Formanka) s vítězným uchazečem.
Ve smlouvě v článku II. odst. 10 je třeba doplnit datum, do kdy nájemce investuje částku ve
fázi 1 do předmětu nájmu. V nabídce k pronájmu areálu je uvedeno, že to bude do doby před
otevřením samotného provozu. Čl. III. odst. 12 s nájemcem je třeba domluvit harmonogram
investic do fáze 3.
Usnesení č. 7/65/21: RM bere na vědomí smlouvu o společném postupu přípravy a realizace
stavby: "Rekonstrukce VN Hustopeče I" s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří,
602 00 Brno, IČ: 70890013. Město čeká na doložení upraveného projektu.
Usnesení č. 8/65/21: RM schválila souhlas města jako vlastníka pozemků dotčených stavbou
„Rekonstrukce VN Hustopeče I“ s trvalým odnětím pozemku plnění funkcí lesa (odnětím
PUPFL).
Usnesení č. 9/65/21: RM ukládá Odboru územního plánování a Majetkoprávního odboru
společně vytvořit zásady finanční spoluúčasti investora na rozvoji města Hustopeče a vzor
plánovací smlouvy či podobný smluvní typ
Usnesení č. 10/65/21: RM schválila dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě ze dne 27.11.2017 s
pachtýřem ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 63470381, kterým se
snižuje propachtovávaná plocha o část pozemku p.č. 982/21 o výměře 429 m2 v k.ú. Hustopeče
u Brna za současného snížení pachtovného. Rada města pověřuje starostku města podpisem
dodatku.
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Usnesení č. 11/65/21: RM schválila pachtovní smlouvu s …, nar. …, ..., Hustopeče na
pozemek p.č. 3098 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaný na LV č. 10001 za pachtovné 1.493 Kč.
Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 12/65/21: RM schválila revokaci usnesení č. 43/55/20 a schválila výpověď
nájemní smlouvy s Miroslavem Polívkou, Tábory 1182/34, 693 01 Hustopeče, IČ: 41012275
na část pozemku p.č. 106/1 vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u
Brna za účelem umístění billboardu.
Usnesení č. 13/65/21: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na rekonstrukci výmaleb
hřbitovní kaple v Hustopečích uchazeče Jaroslav Hasík, Vrbice 297, 691 09 Vrbice, IČ:
10563369.
Usnesení č. 14/65/21: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech na rekonstrukci
výmaleb hřbitovní kaple v Hustopečích: 2. Ivo Staněk, Ivančická 60, 664 64 Dolní Kounice,
IČ: 40461700, 3. Michal Navrátil, Dvorní 650, 691 03 Rakvice, IČ: 70291781.
Usnesení č. 15/65/21: RM schválila smlouvu o dílo s Jaroslavem Hasíkem, Vrbice 297, 691
09 Vrbice na rekonstrukci výmaleb hřbitovní kaple v Hustopečích za cenu 294.044 Kč bez
DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu. Realizace díla není podmíněna získáním dotace.
Usnesení č. 16/65/21: RM schválila o zařazení rekonstrukci výmaleb hřbitovní kaple v
Hustopečích do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností na rok 2021.
Usnesení č. 17/65/21: RM schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce technologie úpravy vody a TUV bazénu Hustopeče"
Usnesení č. 18/65/21: RM schválila oslovení uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce technologie úpravy vody a TUV bazénu Hustopeče":
- BAZENSERVIS, s.r.o., Čapkova 538, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČO: 64791661,
- G-Team INOX SERVIS s.r.o., Nám. Osvobození 6, 753 61 Hranice, IČO: 27840816,
- CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541,
- AQUATECHNIK Moravia, s.r.o., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2, IČO: 02688379
Usnesení č. 19/65/21: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce technologie úpravy vody a TUV bazénu
Hustopeče": …, …, … .
Usnesení č. 20/65/21: RM schválila smlouvu o dílo na výměnu 6 ks francouzských oken ve
startovacích bytech na ulici Sv. Čecha 1,3 v Hustopečích se společností PRAMOS, a.s.,
Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, IČ: 63479087 ve výši 132.807 Kč bez DPH.
Usnesení č. 21/65/21: RM schválila smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče na dobu neurčitou mezi městem Hustopeče a
obcemi: Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Kašnice,
Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, Nikolčice,
Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké
Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice a Vrbice.
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Usnesení č. 22/65/21: RM schválila dodatek č. 1 k rámcové smlouvě na zajištění sociálních
pohřbů osob zemřelých na území města Hustopeče s Leošem Jančim, trvale bytem: Perná 194,
691 86 Perná, IČ: 72486406 za částku 8.219 Kč za jeden sociální pohřeb.
Usnesení č. 23/65/21: RM doporučuje ZM neschválení koupi spoluvlastnických podílů
zapsaných na LV 1072, 782 a 131 v k.ú. Hustopeče u Brna od společnosti VIAGEM a.s.,
Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, IČ: 04817320.
Usnesení č. 24/65/21: RM ukládá dořešit vlastnictví mostů, lávek a propustků na území města
s vlastníky pozemků zapsanými v katastru nemovitostí dle přiloženého seznamu.
Usnesení č. 25/65/21: RM schválila revokaci usnesení č. 20/60/20 ze dne 8.12.2020.
Usnesení č. 26/65/21: RM ukládá zajistit znovuzprovoznění svítidla veřejného osvětlení na
ulici Vinařská v blízkosti nově vybudovaného mostku přes Štinkovku.
Usnesení č. 27/65/21: RM schválila servisní smlouvu na čištění koberců v kině v Hustopečích
s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966
Usnesení č. 28/65/21: RM schválila servisní smlouvu na čištění koberců v budově Městské
policie Hustopeče s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966
Usnesení č. 29/65/21: RM schválila servisní smlouvu na čištění koberců na poliklinice v
Hustopečích s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966
Usnesení č. 30/65/21: RM schválila servisní smlouvu na čištění koberců v budově Městského
úřadu v Hustopečích na adrese 2/2 s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno,
IČ: 25756966
Usnesení č. 31/65/21: RM schválila servisní smlouvu na čištění koberců ve smuteční síni v
Hustopečích s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno, IČ: 25756966
Usnesení č. 32/65/21: RM schválila servisní smlouvu na čištění koberců v budově Městského
úřadu v Hustopečích na adrese 2/2 s Elis Textil Servis s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno,
IČ: 25756966
Usnesení č. 33/65/21: RM schválila dodatek ke smlouvě o spolupráci a poskytování úplaty za
sociální zařízení v žst. Hustopeče u Brna z důvodu upřesnění povinností jednotlivých smluvních
stran se Správou železnic, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:
70994234.
Usnesení č. 34/65/21: RM schválila změnu projektové dokumentace na stavbu „Hustopeče,
Na Hradbách, příp. NN, Sedláček“ investora EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno, která bude umístěna na pozemku parc.č. 387/1, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje
starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 35/65/21: RM postupuje žádost o umístění závory na pronajatém pozemku u firmy
Frauenthal k posouzení do Komise pro dopravu.
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Usnesení č. 36/65/21: RM bere na vědomí žádost obyvatel ulice Dvořákova a podněty z této
žádosti budou brány v úvahu při projednávání projektové dokumentace rekonstrukce chodníků
na ulici Dvořákova, která je v současné době zpracovávána.
Usnesení č. 37/65/21: RM bere na vědomí informace z jednání o zahájení přípravy
Participativního rozpočtu ze dne 15.02.2021.
Usnesení č. 38/65/21: RM schválila provedení regeneraci umělého trávníku na hřišti Lipová
firmou FS Funny sport, Pod Babou 2515, 760 01 Zlín, DIČ: CZ47906171 za cenu 106.480 Kč
bez DPH. Bude hrazeno z provozních prostředků Městských služeb, položka zeleň.
Usnesení č. 39/65/21: RM neschvaluje pořízení vozidla Škoda Fabia Combi 1,0 od společnosti
Agrotec, a.s., Brněnská 74, Hustopeče za poptanou cenu 355.696,17 Kč, pro potřebu Městského
úřadu Hustopeče (OSPOD). RM doporučuje pořízení vozidla se silnějším motorem.
Usnesení č. 40/65/21: RM bere na vědomí zápis ze Sociální komise ze dne 10.02.2021
Usnesení č. 41/65/21: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 301 v Domě – Penzionu pro
důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako
pronajímatelem a manželi … (…, nar. …, …, nar. …), oba trvale bytem …, jako nájemníkem.
Smlouva se uzavírá od 01.03.2021 do 31.12.2021 s možností opce. Text smlouvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 42/65/21: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 304 v Domě – Penzionu pro
důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako
pronajímatelem a …, nar. …, trvale bytem …, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá od
01.03.2021 do 31.12.2021 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 43/65/21: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu č. 313 v Domě – Penzionu pro
důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako
pronajímatelem a …, nar. …, trvale bytem …, jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá od
01.03.2021 do 31.12.2021 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 44/65/21: RM bere na vědomí zápis z komise pro dopravu ze dne 3.2.2021
Usnesení č. 45/65/21: RM schválila revokaci usnesení RM č. 35/33/20 a schvaluje zřízení
"Komise pro dopravu města Hustopeče“ ve složení … – předsedkyně komise, členové …, …,
…, …, …, … a tajemnice komise … .
Současně RM svaluje „Statut Komise pro dopravu města Hustopeče“ a dokument „Jednací řád
Komise pro dopravu města Hustopeče“
Usnesení č. 46/65/21: RM neschvaluje udělení výjimky povolení vjezdu a případné parkování
autobusů pro hotel Rustikal v ulici Na Hradbách. RM trvá na svém usnesení č. RM č. 28/11/19
Usnesení č. 47/65/21: RM schválila osazení dopravního značení zakazující parkování
nákladních vozidel v parkovacích zálivech v ulici Sv. Čecha Hustopeče. Realizaci dopravního
značení provedou v rámci údržby dopravního značení Městské služby Hustopeče. MPO MěÚ
Hustopeče, jako správce komunikace, požádá silniční správní úřad o stanovení dopravního
značení dle schváleného návrhu.
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Usnesení č. 48/65/21: RM schválila omezení parkovací doby na parkovišti u školní jídelny a
učiliště na ulici Tábory Hustopeče. Parkoviště (8 parkovacích míst) bude osazeno dopravním
značením IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem a dodatkovou tabulkou E13 s nápisem PO
– PÁ 07.00 – 18.00 HOD., STÁNÍ MAX. 2 hod. Realizaci dopravního značení provedou v
rámci údržby dopravního značení Městské služby Hustopeče. MPO MěÚ Hustopeče, jako
správce komunikace, požádá silniční správní úřad o stanovení dopravního značení dle
schváleného návrhu.
Usnesení č. 49/65/21: RM neschvaluje udělení výjimky z Nařízení města Hustopeče č. 4/2020,
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, pro společnost itself s.r.o. Pálavské náměstí
4343/11, Brno.
Usnesení č. 50/65/21: RM schválila podání žádosti o dotaci z Dotačního programu JMK, DT
č. 2 Následná péče o zeleň, za účelem dosadby stromů a keřů v zastavěné části města Hustopeče.
Usnesení č. 51/65/21: RM schválila Dohodu o spolupráci partnerů na malém projektu mezi
městem Hustopeče a obcí Habovka, na projektu „Společne a preventivne proti šírení
pandemických prenosných ochorení na území obcí Habovka a Hustopeče“. Dohoda je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 52/65/21: RM schvaluje upravený seznam investic na rok 2021. Upravený seznam
je přílohou zápisu, nově doplněné akce jsou označeny příznakem „a“.

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

Bořivoj Švásta
místostarosta
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