Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 69. schůze Rady města Hustopeče konané dne
13.04.2021 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/69/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/69/21: RM bere na vědomí dopis od pana … ohledně špatného stavu obecní
cesty k mandloňovým sadům. MPO se bude touto problematikou zabývat.
Usnesení č. 3/69/21: RM schválila ukončení pachtovní smlouvy s paní … ke dni 30.06.2021,
k pozemkům p. č. 4682/4, 4682/5 a 4682/6 v k.ú. Hustopeče u Brna, uzavřené dne 26.06.2015,
v souladu s bodem 2. článku III. smlouvy.
Usnesení č. 4/69/21: RM schvaluje prodloužení termínu na vyklizení pozemků p. č. 4682/4,
4682/5 a 4682/6 v k.ú. Hustopeče u Brna o celkové výměře 817 m2, do 30.06.2021. na základě
žádosti paní ….
Usnesení č. 5/69/21: RM schválila uzavření Smlouvy s Nemocnicí TGM Hodonín,
příspěvkovou organizací, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín, IČ: 00226637 o výpůjčce židlí
pro provoz očkovacího centra v Hodoníně. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 6/69/21: RM bere na vědomí odkoupení pozemku p.č. 5638/8; o výměře 1219
m2; druh pozemku: orná půda, v k.ú. Hustopeče u Brna, od společnosti VIAGEM a.s. Město
hledá pro nabízené pozemky možné budoucí využití.
Usnesení č. 7/69/21: RM vzala na vědomí záměr výstavby v lokalitě Kpt. Jaroše a postupuje
situační návrh Komisi pro územní rozvoj.
Usnesení č. 8/69/21: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování revize a doplnění
projektové dokumentace ve vazbě na již zpracovanou PD: „Zpracování PD stavebních úprav
venkovního koupaliště v Hustopečích“, se společností HiARCH spol. s r.o., IČ 60709693,
Dobrovského 1238/7, 612 00 Brno – Královo Pole, za cenu 90 000 Kč bez PDH, a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 9/69/21: RM bere na vědomí zásady pro investory a bude se jimi zabývat.
Usnesení č. 10/69/21: RM bere na vědomí a postupuje do Stavební komise souhlas s
umístěním stavby, s dokumentací pro ohlášení stavby a s vlastním prováděním stavby investora
…., …, …, pro novostavbu RD na parc.č. 4792/201, v k. ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 11/69/21: RM bere na vědomí a postupuje do Stavební komise vyhlášení záměru
prodeje pozemků p p.č. 322, o výměře 56 m2, druh pozemku: zahrada; č. p. : 323, o výměře:
33 m2, druh pozemku: zahrada; č.p.: 321/5, o výměře: 190 m2, druh pozemku: zahrada; č.p.:
376/22, o výměře: 88 m2, druh pozemku: ostatní plocha; č.p.: 3332/1, o výměře 27 m2, druh
pozemku: trvalý trávní porost; p.č. 3331, o výměře 80 m2, druh pozemku: orná půda; č.p. 3328,
o výměře: 40 m2, druh pozemku: orná půda; č.p.: 3327, o výměře 31 m2, druh pozemku: orná
půda; vše v k.ú. Hustopeče u Brna.
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Usnesení č. 12/69/21: RM bere na vědomí a postupuje do Stavební komise vyhlášení záměru
prodeje pozemků p.č. 3963 vedeného jako zahrada o výměře 214 m2, p.č. 3964, o výměře 887
m2; druh pozemku: vinice; p.č. 3967, o výměře cca 150 m2, druh pozemku: ostatní plocha; vše
v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 13/69/21: RM schválila pachtovní smlouvu s KLAS - družstvo Starovičky,
Starovičky 344, 691 68 Starovičky, IČ: 49434632 na pozemek p.č. 3975 v k.ú. Starovičky za
pachtovné 3.399 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 14/69/21: RM neschvaluje žádost nájemce Vošický s.r.o., IČ: 04524349 o dočasné
zmrazení inflace u nájemného za plochu pod stánkem u krytého bazénu na ul. Brněnská v
Hustopečích.
Usnesení č. 15/69/21: RM schválila uzavření pachtovní smlouvy s …, nar. …, …, … na
pozemek p.č. 5593/130 vedený na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční pachtovné 820
Kč. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Usnesení č. 16/69/21: RM schválila zrušení usnesení RM č. 14/68/21 a nově schválila dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo se STAL-PE stavební s.r.o., Podolí 362, 664 03 Podolí, IČ: 05154006,
kterým se mění cena díla o vícepráce ve výši 113.627,53 Kč bez DPH a nevyčerpanou rezervu
v rámci díla „Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 – stavební práce". Text dodatku je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 17/69/21: RM bere na vědomí stížnost pana … na nově instalovanou lampu
veřejného osvětlení. RM se k bodu vrátí po provedených úpravách v nastavení směřování
svítivosti.
Usnesení č. 18/69/21: RM schválila smlouvu o dílo mezi Sportovním zařízením města
Hustopeče, příspěvkovou organizací, Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 49963147 a
zhotovitelem A4BS s.r.o., Mokrohorská 550/17a, 644 00 Brno, IČ: 56000944 na rekonstrukci
beachvolejbalových kurtů za cenu 752.857,69 Kč bez DPH.
Usnesení č. 19/69/21: RM bere na vědomí přehled nájemních smluv k reklamním plochám
v areálu SPOZAMu.
Usnesení č. 20/69/21: RM schvaluje převod pozitivního hospodářského výsledku z roku 2020
ve výši 489 804,13 Kč do rezervního fondu SPOZAMu.
Usnesení č. 21/69/21: RM schvaluje realizaci projektu revitalizace zeleně v areálu SPOZAMu.
Rozsah realizace nové výsadby bude upřesněn, aby nedošlo ke konfliktu s plánovanými
stavebními úpravami na koupališti.
Usnesení č. 22/69/21: RM schválila uzavření Smlouvy o servisu a rozvoji a uživatelské
podpoře webu www.hustopece.cz, s webProgress, s.r.o., Wurmova 592/6, 602 00 Brno, IČ:
26282143. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, minimálně však na tři roky. smlouva je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 23/69/21: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytování internetových služeb, s
webProgress, s.r.o., Wurmova 592/6, 602 00 Brno, IČ: 26282143. Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou. Smlouva je přílohou zápisu.
2

Usnesení č. 24/69/21: RM schválila uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů, s
webProgress, s.r.o., Wurmova 592/6, 602 00 Brno, IČ: 26282143. Smlouva je uzavřena na dobu
neurčitou. smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 25/69/21: RM doporučuje ZM ke schválení Finanční deklaraci sítě sociálních
služeb ORP Hustopeče pro rok 2022. Dokument Finanční deklarace sítě sociálních služeb ORP
Hustopeče pro rok 2022 je přílohou zápisu.
Usnesení č. 26/69/21: RM bere na vědomí nový ceník služeb společnosti Hantály a.s. od
r.2021 k dodatku č.2 ke Smlouvě o provedení svozu TKO, který je současně novým zněním
Smlouvy o poskytování komplexních služeb v odpadovém hospodářství a ke Smlouvě
č.14/2013 bio

……………………………………………… ………………………………………………
PaedDr. Hana Potměšilová
Bořivoj Švásta
starostka
místostarosta
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