
Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 45. schůze Rady města Hustopeče konané  

dne 9. 8. 2016 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení RM č. 1/45/16: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/45/16: RM schválila záměr uzavření směnné smlouvy pozemků města 

Hustopeče parcela číslo KN 211/3 a pozemků 198, 213/1, 213/4 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

pozemek v geometrickém plánu číslo 2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. č. 3333/3 

o výmře 53 m2 vzniklá z pozemku parcela číslo KN 3333/1 v k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že 

rozdíl ve výměře bude vzájemně finančně vypořádán minimálně ve výši hodnoty dle 

znaleckého posudku a strany směnné uhradí poměrné náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku a náklady spojené s převodem pozemků. 

 

Usnesení RM č. 3/45/16: RM schvaluje jednat se společností BORS o pronájmu prostor 

v budově autobusového nádraží Hustopeče na vybudování veřejných WC. 

 

Usnesení RM č. 4/45/16: RM ukládá vyzvat pana … na zajištění železného překladu nad 

bránou jeho objektu z ulice Na Hradbách. 

 

Usnesení RM č. 5/45/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Územní 

studie - Hustopeče S2 o variantním dopravním řešení. Text dodatku je přílohou zápisu RM.  

 

Usnesení RM č. 6/45/16: RM bere na vědomí sdělení Státního fondu životního prostředí 

ohledně odstranění stromů se zhoršeným zdravotním stavem.  

 

Usnesení RM č. 7/45/16: RM schválila souhlas k projektové dokumentaci vyhotovené 

společností GEPROSTAV Energy s.r.o. v zastoupení investora společnosti E.ON Distibuce, 

a.s. IČ: 2808540, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, České Budějovice, na akci 

"Hustopeče, Hradní, kNN, …" plánovanou na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 

2429/1, 1235/11, 2429/2, 1236/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna. Město Hustopeče 

požaduje realizovat akci před plánovanou investicí města Hustopeče na rok 2017 - 2018 

"Chodník k finančnímu úřadu".  

 

Usnesení RM č. 8/45/16: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distibuce, a.s. IČ: 2808540, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 

PSČ 370 49, České Budějovice, na akci "Hustopeče, Hradní, kNN, …" plánovanou na 

pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 2429/1, 1235/11, 2429/2, 1236/1 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna za jednorázovou úhradu ve výši 12.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 9/45/16: RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy s …, Žižkova 

…, Hustopeče k části pozemku p.č.3330 vedeného jako vinice v k.ú. Hustopeče u Brna, 

zapsaného na LV č.10001 k datu 31.12.2016. K podpisu dohody dojde po uzavření smlouvy s 

novým uživatelem.  

 



Usnesení RM č. 10/45/16: RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy s …, Sv. Čecha 

…, Hustopeče na užívání části pozemku p.č.3330 k 31.12.2016. Dohoda bude podepsána po 

uzavření nájemní smlouvy s novým uživatelem.  

 

Usnesení RM č. 11/45/16: RM schválila záměr pachtu pozemku p.č.3330 vedeného jako 

vinice na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Na části tohoto pozemku v lokalitě Novosády 

se nachází vinice. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 12/45/16: RM schválila nájemní smlouvu s Mgr. …, Brněnská …, Hustopeče 

IČ: 68106122 na nebytové prostory o souhrnné výměře 53 m2 v přízemí objektu občanské 

vybavenosti Dvořákova 1 v Hustopečích, který je součástí pozemku p.č.1753 vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Hustopeče u Brna za roční nájemné 26.500,-Kč. Záměl byl 

zveřejněn na úřední desce po dobu 22.7.- 8.8.2016. 

 

Usnesení RM č. 13/45/16: RM schválila umístění sídla pobočného spolku Český svaz 

chovatelů, základní organizace Hustopeče u Brna, IČ 70417288 na adrese Dukelské nám.2/2, 

Hustopeče 693 01.  

 

Usnesení RM č. 14/45/16: RM doporučuje ZM ke schválení žádost o bezúplatný převod 

pozemku 3138/4 v lokalitě Křížový kopec územním plánem určené k realizaci prvků územních 

systémů ekologické stability a to z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 - Nové Město.  

 

Usnesení RM č. 15/45/16: RM bere na vědomí oznámení o provádění výměny rozpojovacích 

skříní, umístěných na pozemcích města.  

 

Usnesení RM č. 16/45/16: RM schválila souhlas s umístěním skříňky hlavního uzávěru plynu 

a plynoměru u rodinného domu č. p. … na ul. Svat. Čecha těsně před fasádu tohoto domu na 

pozemek města parc. č. 1612/14 v k. ú. Hustopeče u Brna pro p. …, Svatopluka Čecha …, 

Hustopeče, PSČ 693 01.  

 

Usnesení RM č. 17/45/16: RM schválila souhlas se stavbou pilíře HUP plynovodní přípojky 

k nemovitosti v ul. Nerudova … na pozemku města parc. č. 575/3 v k. ú. Hustopeče u Brna pro 

investora RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, při stavbě č. 7700070 361 „Reko 

MS Nerudova“.  

 

Usnesení RM č. 18/45/16: RM schválila souhlas s navýšením ceny za věcné břemeno o částku 

5.000 Kč v souvislosti se stavbou pilíře HUP plynovodní přípojky k nemovitosti v ul. Nerudova 

… na pozemku města parc. č. 575/3 v k. ú. Hustopeče u Brna pro investora RWE GasNet, s. r. 

o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, při stavbě č. 7700070 361 „Reko MS Nerudova“.  

 

Usnesení RM č. 19/45/16: RM schválila zadání oddělovacího plánu na oddělení pozemků na 

ulici Mírová dotčených veřejným chodníkem na pozemcích parc. č. 992/12, 992/14, 991/31, 

991/24, 991/38, 991/2 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 20/45/16: RM ukládá jednat s obcí Starovice na případné spoluúčasti města 

na nákladech na vybudování cyklostezky Starovice – Hustopeče (Linden).  

 

Usnesení RM č. 21/45/16: RM schvaluje souhlas se změnou stavby před dokončením na 

stavbu „Polyfunkční dům – kanceláře se zázemím a bytová jednotka“ v ul. Janáčkova na 



pozemku parc. č. 52 dle předložené PD vyhotovené projektantem ATELIÉR ZLÁMAL, 

Vídeňská 13, 639 00 Brno, pro spol. COMPREX, s. r. o., Vrbovecká 1228/6, 635 00 Brno. 

/Toto vyjádření se vydává pro potřeby jednání u stavebního úřadu/.  

 

Usnesení RM č. 22/45/16: RM doporučuje ZM ke schválení směnnou smlouvu na směnu 

pozemků parc. č. 4922/2 , 4922/8 a parc. č. 4922/13 v k.ú. Hustopeče u Brna které jsou v 

majetku města Hustopeče za pozemky parc. č. 4542/253 a parc. č. 4542/256 v k.ú. Hustopeče 

u Brna, které jsou v majetku společnosti ZEMOS, a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice, IČ 

63470381 s tím, že spol. ZEMOS, a.s. uhradí náklady spojené se směnou smlouvou.  

 

Usnesení RM č. 23/45/16: RM schválila souhlas s podmínkami uvedenými v bodě 2. žádosti, 

že okleštění pod vedením distribuční soustavy neprovede vlastník pozemků, ale že tak provede 

zástupce provozovatele DS ve lhůtě uvedené v příloze č. 7 žádosti a dřevní hmotu a odpad 

zlikviduje zástupce provozovatele DS.  

 

Usnesení RM č. 24/45/16: RM pověřuje starostku podpisem smluv s RWE GasNet, s. r. o., a 

E.ON Energie, a. s., zajišťujícím přepis odběrných míst plynu a elektřiny v pronajímaném 

objektu na ul. Dvořákova 1 na město.  

 
Usnesení RM č. 25/45/16: RM neschvaluje pokácení túje na místním hřbitově rostoucí u 

hrobu rodiny Najmanovy.  

 

Usnesení RM č. 26/45/16: RM schválila smlouvu o dílo na „Zadláždění přístupových ploch k 

hrobům v pravé části katolického hřbitova na Městském hřbitově v Hustopečích“ s Čabou 

Hagou se sídlem Gen. Peřiny 1298/16, 693 02 Hustopeče, IČ 13880021 za částku 91.400,- Kč 

bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 27/45/16: RM bere na vědomí informaci o stavu podpisů darovací smlouvy 

na darování pozemků od podílových spoluvlastníků parcela číslo KN 923/2 a 923/5 vedených 

jako ostatní plocha ostatní komunikace vše v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaných na LV 2574 a 

11403 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče od 

podílových spoluvlastníků.  

 
Usnesení RM č. 28/45/16: RM schválila smlouvu o realizaci práva služebnosti cesty přes 

pozemek. parc. č. 50 o výměře 334 m2, způsob využití manipulační plocha, zapsaný na LV č. 

10001 pro k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, s …, r. č. …, bytem Těsnohlídkova …, 613 

00 Brno. Text smlouvy je přílohou záměru.  

 

Usnesení RM č. 29/45/16: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě 

na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kina v Hustopečích na multifunkční 

kulturní centrum Hustopeče s Ing. Ivo Stolkem se sídlem Pramenná 97/10, 64100 Brno, IČ 

64285103. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 30/45/16: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Zpracování PD rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“ uchazeče Deals 

management, a.s., odštěpný závod se sídlem Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3, IČ 03493385  

 

Usnesení RM č. 31/45/16: RM schválila umístění uchazečů na dalších místech v hodnocení 

veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování PD rekonstrukce městského stadionu 

Hustopeče“:  



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

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

25338765  

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

 

Usnesení RM č. 32/45/16: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na „Zpracování PD 

rekonstrukce městského stadionu Hustopeče“ s Deals management, a.s., odštěpný závod se 

sídlem Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3, IČ 03493385 za částku 199.000,- Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 33/45/16: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 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 s měsíční 

fakturací díla. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 34/45/16: RM schválila souhlas k PD projektanta …, Okružní …, Hustopeče, 

PSČ 693 01, na stavbu „OPLOCENÍ“ pro investora p. …, Palackého …, Hustopeče, PSČ 693 

01, pro účely územního souhlasu, jako vlastník sousedního pozemku.  

 

Usnesení RM č. 35/45/16: RM neschvaluje souhlas s projektovou dokumentací pod názvem 

"SMÍŠENÁ ZÓNA „STARÝ VRCH“ HUSTOPEČE" na pozemcích parcela číslo KN 5385/28, 

5385/43 vyhotovené projektantem Ing. Liborem Schwarzem, IČ: 10563229, se sídlem Dlouhá 

2, 69301 Hustopeče v zastoupení investora AQUAMID, s. r. o., Krátká 1221/2, Hustopeče. 

Z důvodu nedořešení dešťové kanalizace s následným nebezpečím vytopení hřbitova a blízkých 

lokalit. Doporučujeme zpracování územní studie.  

 

Usnesení RM č. 36/45/16: RM neschválila souhlas k projektové dokumentaci projektanta 

ELING CZ, s. r. o., Hrozňatova 3939/25a, 615 00 Brno, na stavbu č. 1030027260 „Hustopeče, 

Havlíčkova, k.NN, AQUAMID“ pro investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 

370 49 České Budějovice.  

 

Usnesení RM č. 37/45/16: RM neschválila Smlouvu č. 1030027260/001 o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene na stavbu č. 1030027260 „Hustopeče, Havlíčkova, k.NN, 

AQUAMID“ dle předložené PD s E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice na pozemku města Hustopeče parc. č. 498/1 a 505/1 v k. ú. Hustopeče u Brna. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 38/45/16: RM schválila souhlas s vybudováním parkovacího stání ze 

zatravňovací dlažby o rozměrech 470 cm x 500 cm na části pozemku parc. č. 4544/157 v k. ú. 

Hustopeče u Brna před rodinným domem č. p. … na ul. Mandloňová p. …, bytem Mandloňová 

1403, Hustopeče, PSČ 693 01, dle předloženého návrhu umístění a to na náklady žadatele, který 

si vyžádá vyjádření vlastníků sítí a vyřídí potřebná povolení.  

 

Usnesení RM č. 39/45/16: RM neschválila souhlas s vybudováním parkovacího stání ze 

zatravňovací dlažby o rozměrech 600 cm x 180 cm na části pozemku parc. č. 4553/100 v k. ú. 

Hustopeče u Brna před rodinným domem č. p. … na ul. U Vodojemu pro manžele …, bytem U 

Vodojemu …, Hustopeče, PSČ 693 01. Z důvodu zasahování zaparkovaného vozidla do silniční 

komunikace v obytné zóně. 

 

Usnesení RM č. 40/45/16: RM schválila souhlas s PD č. VD19915 spol. Viadesigne, s. r. o., 

Na Zahradách 1151/16, Břeclav, PSČ 690 02, na stavbu „Cyklostezka Hustopeče – ul. Žižkova, 



Tábory“ pro investora město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, pro účely územního 

rozhodnutí a stavebního povolení.  

 

Usnesení RM č. 41/45/16: RM schválila souhlas s PD č.VD01516 spol. Viadesigne, s. r. o., 

Na Zahradách 1151/16, Břeclav, PSČ 690 02, na stavbu „Hustopeče – bezbariérové chodníky 

Hybešova, Žižkova, Tábory, Sv. Čecha“ pro investora město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 

Hustopeče, pro účely územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

 
Usnesení RM č. 42/45/16: RM schválila souhlas s PD č. VD07416 spol. Viadesigne, s. r. o., 

Na Zahradách 1151/16, Břeclav, PSČ 690 02, na stavbu „Hustopeče – Hustopeče, ul. Vinařská, 

parkoviště pro OA“ pro investora město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, pro účely 

územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

 

Usnesení RM č. 43/45/16: RM schválila souhlas s PD projektanta …, Javorová …, Hustopeče, 

PSČ 693 01, na stavbu „Novostavba rodinného domu, k. ú. Hustopeče u Brna – parc. č. 4544/4“ 

pro investora …, Bořetice č. p. …, Bořetice, PSČ 691 08, jako vlastník sousedního pozemku, 

pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

 

Usnesení RM č. 44/45/16: RM schválila souhlas se Smlouvou o souhlasu se stavbou sjezdu a 

přípojek na pozemcích města parc. č. 4544/228 a 4544/103 v k. ú. Hustopeče u Brna dle PD 

projektanta …, Javorová …, Hustopeče, PSČ 693 01, pro stavebníka …, Bořetice č. p. …, 

Bořetice, PSČ 691 08, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před podpisem smlouvy. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 45/45/16: RM schválila souhlas s PD projektanta ArchSta servis, s. r. o., 

Mendlovo nám. 20/11, Brno, PSČ 603 00, na stavbu „Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče“ pro 

investora SOŠ SOU Hustopeče, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 1, Hustopeče, PSČ 

693 24, pro potřeby stavebního řízení.  

 

Usnesení RM č. 46/45/16: RM schválila souhlas s PD č. 41 – 2016 projektanta Atelier 99, s. 

r. o., Purkyňova 71/99, Brno, PSČ 612 00, na stavbu „Nemocnice Hustopeče – úpravy 1. NP 

budovy D na ambulance“, pro investora Nemocnice Hustopeče, p. o., Brněnská 716/41, 

Hustopeče, PSČ 693 01, pro potřeby stavebního řízení, jako vlastník sousedního pozemku.  

 
Usnesení RM č. 47/45/16: RM nedoporučuje ZM ke schválení souhlas se vstupem do tělesa 

rekonstruovaného chodníku dle PD č. 05 – 3416 projektanta EEIKA Brno, s. r. o., Kšírova 120, 

Brno, PSČ 619 00, na stavbu „Hustopeče, Sv. Čecha, obnova DP, …“, pro investora E.ON 

Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 6, České Budějovice, PSČ 370 49, pro účely vydání územního 

souhlasu.  

 

Usnesení RM č. 48/45/16: RM schválila souhlas s PD č. 15 062-01-0716 projektanta SUDOP 

Brno, spol. s r. o., Kounicova 26, Brno, PSČ 611 36, na stavbu „Modernizace a elektrizace trati 

Šakvice – Hustopeče u Brna“, pro investora Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00, pro účely územního řízení.  

 

Usnesení RM č. 49/45/16: RM schválila souhlas s PD č.12/16 projektanta …, Vřesová …, 

Hodonín, PSČ 695 01, na stavbu „Hospodářský objekt“ na parc. č. 4544/126 v k. ú. Hustopeče 

u Brna pro stavebníky manžele …, Mandloňová …, Hustopeče, PSČ 693 01, jako vlastník 

sousedního pozemku. Tento souhlas je pro účely vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení.  



 

Usnesení RM č. 50/45/16: RM schválila Smlouvou o souhlasu se stavbou sjezdu a přípojek 

inženýrských sítí na pozemcích města parc. č. 4544/19 a 4544/154 v k. ú. Hustopeče u Brna dle 

PD č. 12/16 projektanta …, Vřesová 3634/2…, Hodonín, PSČ 695 01, se stavebníky manželi 

…, Mandloňová …, Hustopeče, PSČ 693 01, s vratnou kaucí ve výši 5.000 Kč, splatnou před 

podpisem smlouvy. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 51/45/16: RM doporučuje ZM ke schválení vstup do tělesa 

rekonstruovaného chodníku dle PD č. 136-2016 projektanta společnosti ELING CZ, s. r. o., 

Hrozňatova 3939/25a, Brno, PSČ 615 00, na stavbu „Hustopeče, Na Úvoze, k. NN“ pro 

investora E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, PSČ 370 49, pro 

účely územního řízení. S podmínkou uvedení chodníku do původního nebo lepšího stavu.  

 

Usnesení RM č. 52/45/16: RM schválila Smlouvu č. 1030023043/001 o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene na pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 27/1, 27/2, 24/1, 

20/4, se společností E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, v rozsahu dle přílohy, která je součástí smlouvy za jednorázovou úhradu 7.000 Kč. 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 53/45/16: RM schválila Souhlas k PD na akci "přípojka NN Centro" na 

pozemcích města Hustopeče parcela číslo KN 27/1, 27/2, 24/1, 20/4, investora společnosti 

E.ON Distribuce, a. s., IČ 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice v 

zastoupení projektanta Eling s.r.o., Hrozňatova 39/25A, 61500 Brno.  

 

Usnesení RM č. 54/45/16: RM schválila započetí stavebních prací na akci "Rozšíření sběrného 

dvora" realizační firmou před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 

Usnesení RM č. 55/45/16: RM schválila smlouvu o dílo s Ing. Václavem Cichrou se sídlem 

Šakvická 405, 691 05 Zaječí, IČ 41530047 na autorský a technický dozor investora na akci 

„Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče – změna stavby před dokončením“ za částku 

30.000,- Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 56/45/16: RM schválila výpověď smlouvy s Autic a.s., Na Radosti 413, Praha 

15521, IČ: 26027887 na umístění nápojového automatu v objektu úřadu na Staré poště.  

 

Usnesení RM č. 57/45/16: RM schválila záměr pronájmu části prostoru o výměře 1m2 v 

přízemí objektu Staré pošty, Dukelské nám. 22, Hustopeče za účelem umístění nápojového 

automatu. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 58/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s  

CENTREM Hustopeče a.s. se sídlem Husova 8/8, 693 01 Hustopeče, IČ 25572920. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 59/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 se společností SORG a.s. se sídlem Vinařská 970/2, 693 01 

Hustopeče, IČ 25535838. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 60/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 se Zdeňkem Rybářem, IČ 65367774, 693 01 Hustopeče, Nerudova 



303/34, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona, nezapsaná v obchodním 

rejstříku a Milanem Ledvinou, 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, Nerudova 34, Hustopeče 69301, DIČ: CZ7002254061. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 61/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s e společností Fan Elektroinvest, s.r.o. se sídlem Nádražní 37, 693 

01 Hustopeče, IČ 25556576. Text smlouvy je přílohou zápisu.   

 

Usnesení RM č. 62/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s Milanem Francem se sídlem Nádražní 180/42, 693 01 Hustopeče, 

IČ 15235530.Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 63/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 se společností HPM TEC, s.r.o. se sídlem Herbenova 869/42, 693 01 

Hustopeče, IČ 25537814. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 64/45/16: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2016 s e společností NATURAL PACK group s.r.o. se sídlem Havlíčkova 

613/32, 693 01 Hustopeče, IČ 28346416. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 65/45/16: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb 

na rok 2016 s firmou TOP AUDITING, s.r.o. IČ: 454 77 639 v rozsahu dle zákona č. 420/2004 

Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samostatných celků, v platném znění, za sjednanou 

odměnu ve výši 68 000 Kč bez DPH  

 

Usnesení RM č. 66/45/16: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě mezi příspěvkovou 

organizací Sportovní zařízení města Hustopeče IČ: 49963147 a Dianou Pavlovnou Ivanovou, 

Starovice 412, IČ: 74292226 na pronájem stánku s občerstvením č.1 na části pozemku p.č.490 

v k.ú. Hustopeče u Brna. Dodatkem se upravuje způsob výpočtu nájemného v závislosti na 

návštěvnosti koupaliště. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 67/45/16: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě mezi příspěvkovou 

organizací Sportovní zařízení města Hustopeče IČ: 49963147 a Dianou Pavlovnou Ivanovou, 

Starovice 412, IČ: 74292226 na pronájem stánku s občerstvením č.2 na části pozemku p.č.490 

v k.ú. Hustopeče u Brna. Dodatkem se upravuje způsob výpočtu nájemného v závislosti na 

návštěvnosti koupaliště. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 68/45/16: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě mezi příspěvkovou 

organizací Sportovní zařízení města Hustopeče IČ: 49963147 a TUKAN group s.r.o., V 

Újezdech 611/12 Brno 621 00 IČ: 01425544 na pronájem stánku s občerstvením č.3 na části 

pozemku p.č.490 v k.ú. Hustopeče u Brna. Dodatkem se upravuje způsob výpočtu nájemného 

v závislosti na návštěvnosti koupaliště. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 69/45/16: RM schválila krátkodobou nájemní smlouvu s MORAVSKÝM 

PLYNOSTAVEM, a.s. Zastávecká 371, Rosice u Brna, IČ: 4635957 k 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. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 



Usnesení RM č. 70/45/16: RM schválila dodatek č.1 k nájemní smlouvě s Mikroregionem 

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

kterým se prodlužuje nájemní smlouva na kancelářské prostory v objektu radnice Dukelské 

nám.2/2, Hustopeče na dobu neurčitou. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 71/45/16: RM schválila záměr pronájmu pozemku p.č.4727/44 vedeného jako 

orná půda na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 72/45/16: RM schválila realizaci opravu rozvodů vody do koupelen, rozšíření 

radiátorů do šaten a sprch, osazení termo hlavic na radiátory, v kabinách fotbalového stadionu 

za částku 74.000,-. Částka 70.000 Kč bude převedena z nevyčerpaných prostředků určených na 

dotace pro FC Hustopeče (pronájem měst. stadionu) zpět městu a převedena na SPOZAM.  

 

Usnesení RM č. 73/45/16: RM schválila pořízení nového motoru pro kogenerační jednotku a 

areálu SPOZAM v ceně do 63.000 Kč bez DPH od firmy TEDOM.  

 

Usnesení RM č. 74/45/16: RM schválila pořízení 2 ks nových moderních kamen s regulací v 

částce (7.090,-/ks s DPH) do prohříváren pro plavání dětí v areálu SPOZAM.  

 

Usnesení RM č. 75/45/16: RM schválila pořízení nových dveří do prostor sauny v ceně 7.900 

Kč s DPH a 5.000 Kč s DPH v areálu SPOZAM  

 

Usnesení RM č. 76/45/16: RM bere na vědomí zápis z komise pro územní plánování a rozvoj 

města Hustopeče z 16.6.2016 týkající se projektu rozšíření hřbitova v Hustopečích.  

 

Usnesení RM č. 77/45/16: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise rady města 

ze dne 7.6.2016  

 

Usnesení RM č. 78/45/16: RM projednala informace o: Pamětní knize města Hustopeče, 

doporučených částkách dotací spolkům a organizacím z rozpočtu města, udělování cestného 

občanství města  

 

Usnesení RM č. 79/45/16: RM bere na vědomí zápis ze sportovní komise ze dne 14.6.2016  

 

Usnesení RM č. 80/45/16: RM schválila paušální platbu parkovného pro akci "SPIN SERVIS 

– 25 let s Vámi" na dobu od 22.9.2016 12:00 hod. do 23.9.2016 11:00 hod. ve výši 50 

Kč/vozidlo. Poukázky k parkování zajistí Odbor kancelář tajemníka.  

 

Usnesení RM č. 81/45/16: RM schválila zahraniční pracovní cestu pro … na Slovensko ve 

dnech 10.8. až 14.8.2016.  

 

Usnesení RM č. 82/45/16: RM ukládá zpracovat žádost o dotaci z výzvy č. 28 „Specifické 

informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ z Integrovaného regionálního 

operačního programu, specifického cíle 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“.  

 

Usnesení RM č. 83/45/16: RM ukládá zpracovat průzkum trhu a připravit zadávací 

dokumentaci na pořízení nové pobočkové telefonní ústředny pro potřebu Městského úřadu 

Hustopeče.  

 



Usnesení RM č. 84/45/16: RM schválila vyřazení 1261 svazků z fondu Městské knihovny v 

Hustopečích, seznam vyřazených knih je přílohou.  

 

Usnesení RM č. 85/45/16: RM schválila vyřazení majetku MŠ Školní ORJ 214 v celkové 

hodnotě 120 797,49 Kč. Soupis majetku je uveden v samostatné příloze.  

 

Usnesení RM č. 86/45/16: RM schválila Vyřazení majetku města Hustopeče ORJ 259 v 

celkové hodnotě 32 000 Kč a ORJ 255 v celkové hodnotě 663 100,64 Kč.  

 

Usnesení RM č. 87/45/16: RM bere na vědomí informaci o nových úkolech pro obce, které 

plynou ze schválené novely školského zákona  

 

Usnesení RM č. 88/45/16: RM schválila Smlouvu o dílo na zhotovení Vyhodnocení 

intravilánu města Hustopeče za účelem stanovení součinitele odtoku území s projektovou 

kanceláří AQUA PROCON s.r.o., Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ 

46964371, za cenu 100 Kč bez DPH.  

 

Usnesení RM č. 89/45/16: RM schválila přijetí …, nar. …, trvale bytem Havlíčkova …, 

Hustopeče do Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, byt č. … k datu 1. 9. 

2016.  

 

Usnesení RM č. 90/45/16: RM schválila Smlouvu o nájmu bytu – byt č. … – Dům – Penzion 

pro důchodce, Žižkova 1, Hustopeče, uzavřenou mezi Městem Hustopeče jako pronajímatelem 

a …, nar. …, trvale bytem Havlíčkova …, Hustopeče jako nájemníkem. Smlouva se uzavírá s 

účinností od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 91/45/16: RM schválila Darovací smlouvu – ve výši 25.000,- Kč, uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče jako obdarovaným a …, nar. …, trvale bytem Havlíčkova …, 

Hustopeče jako dárcem. Smlouva se uzavírá s účinností k 1. 9. 2016. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 92/45/16: RM města schvaluje přidělení bytové jednotky č. … v ubytovně 

Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro …, nar. …, trvale bytem Dukelské nám. 2/2, 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 93/45/16: RM města schvaluje smlouvu o nájmu bytu č. … v ubytovně Mostař, 

Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a 

nájemcem …, nar. …, trvale bytem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení RM č. 94/45/16: RM bere na vědomí výsledek vyúčtování akcí Slavnosti mandloní 

a vína 2016 (s výsledkem -54.896 Kč) a O Hustopečskou pečeť 2016 (+31.059 Kč).  

 

Usnesení RM č. 95/45/16: RM schválila hostování cirkusu Rodolfo v termínu 15. - 17.8.2016 

na ploše amfiteátru na Křížovém vrchu na základě krátkodobé nájemní smlouvy. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

 



Usnesení RM č. 96/45/16: RM schválila jmenování na základě návrhu tajemníka Městského 

úřadu a výsledku výběrového řízení …, nar. …, vedoucím Odboru životního prostředí 

Městského úřadu Hustopeče od 1. 9. 2016. 

 

Usnesení RM č. 97/45/16: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 98/45/16: RM schválila pověření … pro jednání s bankami na zjištění 

podmínek získání úvěru na financování rekonstrukce kina ve výši cca 30.000.000 Kč. 

 

Usnesení RM č. 99/45/16: RM schvaluje pověření … k zajištění optimalizace pojištění 

vozidel města a jednat s panem … 

 


