Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení ze 73. schůze Rady města Hustopeče konanou dne
08.06.2021 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 2/73/21: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Ivou Litrbackou,
Kosmákova 581/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 08662053 na užívání části pozemku p.č.81/8 o
výměře 15 m2 vedeného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za měsíční nájemné 680 Kč
+ DPH za účelem umístění restaurační předzahrádky. Dodatkem se prodlužuje doba nájmu na
dobu neurčitou. Text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 3/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na uzavření směnné
smlouvy, a to části pozemku p.č. KN 251/1, v rozsahu nově vyděleného a vyčleněného
pozemku, s novým parcelním číslem 251/4, vzniklého dle geometrického plánu č. 3977177/2020, o výměře 5 m2, vedeného jako zahrada, v k.ú. Hustopeče u Brna, za část městského
pozemku p.č. KN 251/2, v rozsahu nově vyděleného a vyčleněného pozemku, s novým
parcelním číslem 251/5, vzniklého dle geometrického plánu č. 3977-177/2020, o výměře 5 m2,
vedeného jako zahrada, ve vlastnictví města Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 4/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy, kde
předmětem směny bude pozemek p.č. KN 3277/5, o výměře 82 m2, ve vlastnictví města
Hustopeče, za část pozemku p.č. KN 245 a to v rozsahu geometrickým plánem č. 3977177/2020 nově vyděleného a vyčleněného pozemku p.č. 245/2, o výměře 56 m2, vedeného jako
zahrada vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude uhrazen
za cenu 26.780 Kč.
Usnesení č. 5/73/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku za účelem
provozování restaurační rozebíratelné zahrádky a umístění stojanu na kola podél objektu
restaurace U Halmů na ulici Brněnská 447/1 (zahrádka: 64 m2; parkování pro kola: 16 m2), na
části p.č. 1185/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 6/73/21: RM schválila záměr na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
KN 1032, vedený jako zahrada, o celkové výměře 294 m2, zapsán u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální
území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče. Nájemní smlouva bude uzavřena na zahrádkářské
účely.
Usnesení č. 7/73/21: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu vybavených nebytových
prostor baru s uzamykatelným skladem, kuchyňkou, šatnou a samostatnou toaletou pro personál
v budově zrekonstruovaného víceúčelového kulturního centra v Hustopečích, Dukelské nám.
42/15, za účelem provozování baru s kavárnou, které budou sloužit návštěvníkům kulturních a
společenských akcí i ostatním subjektům.
Usnesení č. 8/73/21: RM schválila záměr pronájmu části objektu občanské vybavenosti –
budovy č.p. 423 na pozemku parc. č. 279 v k.ú. Hustopeče u Brna (Společenský dům) na adrese
Herbenova 4, Hustopeče, a to sálu s přísálím se spoluužíváním vestibulu a WC, vše včetně
vybavení, zpravidla každé pondělí v měsíci od 16:30 do 18:00 hod, počínaje od 1. září 2021 do
30. června 2022 za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu.
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Usnesení č. 9/73/21: RM schválila záměr pronájmu části objektu občanské vybavenosti budova č. p. 42 na pozemku parc. č. 48 - zast. plocha a nádvoří v k.ú. Hustopeče u Brna
(víceúčelového kulturního centra) na adrese Dukelské nám. 42/15, 693 01 Hustopeče, a to
přednáškového sálu v 1. patře budovy, spoluužívání kuchyňky a WC, vše včetně vybavení,
zpravidla každou středu v měsíci tři hodiny od 15:00 do 18:00 hod, počínaje od 1. září 2021 do
30. června 2022 za snížené nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu.
Usnesení č. 10/73/21: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Brno, IČ: 28085400 na stavbu "Hustopeče,
MŠ, přeložka NN, č. stavby 1030060804", která bude realizována na pozemku města parc. č.
1673/1, k.ú. Hustopeče u Brna z jednorázovou úplatu 6.650 Kč bez DPH. Smlouva v příloze.
Usnesení č. 11/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 13 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace města Hustopeče Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres
Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, PSČ 693 01, IČ
70882291. Dodatkem se mění označení školní jídelny, text dodatku je přílohou zápisu.
Usnesení č. 12/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení zrušení usnesení č. 24/XVII/21 ze
dne 11.02.2021, kterým schválilo OZV 1/2021 a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022. Text
vyhlášky je přílohou zápisu.
Usnesení č. 13/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města
Hustopeče o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Text vyhlášky je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 14/73/21: RM bere na vědomí žádost spol. RUSTIKAL, s.r.o. v zastoupení
společnosti BUILDSTEEL, s.r.o. o moderaci k rozhodnutí RM 46/65/21 a postupuje tuto žádost
do dopravní komise.
Usnesení č. 15/73/21: RM trvá na nadzemní přípojce NN pro stavbu „Hustopeče, příp. NN,
Staněk, parc.č.5661“.
Usnesení č. 16/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení záměru na prodej pozemků a části
pozemků, a to p.č. 322, vedeného jako zahrada, o výměře 56 m2, dále p.č. 323, vedeného jako
zahrada, o výměře 33 m2, dále p.č. 321/5, vedeného jako zahrada, o výměře 190 m2, dále p.č.
376/22, vedeného jako ostatní plocha, o výměře 88 m2 a dále části pozemků p.č. 3327, 3328,
3331 a 3332/1 v rozsahu dle geometrického plánu č 2855-52/2010 nově vytvořené a vyčleněné
pozemky p. č. 3327, o výměře 15 m2, p.č. 3328 o výměře 22 m2, p.č. 3331 o výměře 46 m2 a
p.č. 3332/1 o výměře 15 m2 vše zapsáno na LV č. 10001, v obci Hustopeče, v katastrálním
území Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče, a to za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že
kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemků.
Usnesení č. 17/73/21: RM schválila účast města na akci „Den vína a mandlí z Hustopečí
v Milevsku“. Bude uspořádán autobusový zájezd, dopravu autobusem uhradí město.
Usnesení č. 18/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p.č. 4544/20, vedeného jako ostatní plocha – zeleň, zapsáno na LV č. 10001, v obci

2

Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.
Usnesení č. 19/73/21: RM schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o realizaci reklamních kampaní
s H-Media, s.r.o., Řeznická 662/17, 110 00 Praha, IČ: 25069713, kterým se snižuje využití
reklamních ploch na městském úřadě na polovinu a na 2. polovinu roku 2021 se snižuje úhrada
na 1000 Kč + DPH a nevyužitý reklamní nosič přechází do majetku města. Rada města pověřuje
starostku podpisem dodatku.
Usnesení č. 20/73/21: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o realizaci reklamních kampaní
s H-Media, s.r.o., Řeznická 662/17, 110 00 Praha, IČ: 25069713, kterým se ukončuje využívání
reklamních ploch v objektu polikliniky v Hustopečích a H-media přenechává městu 3 reklamní
nosiče namísto hrazení odměny za 1. polovinu roku 2021. Rada města pověřuje starostku
podpisem dodatku.
Usnesení č. 21/73/21: RM neschválila záměr pronájmu částí pozemků p.č. 4677/64 vedeného
jako orná půda a p.č.4712/3 vedeného jako ostatní plocha o souhrnné výměře 550 m2, vše
vedené na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou zápisu.
Usnesení č. 22/73/21: RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci s Vodovody a
kanalizacemi Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ: 49455168 při rekonstrukci
části vodovodu na ul. Alšova v Hustopečích. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 23/73/21: RM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se STRAET
ARCHITECTS s.r.o., Na poříčí 1918/11, 110 00 Praha, IČ: 27864618, kterým se prodlužuje
termín o 3 měsíce na odevzdání dokumentace a předání stavebního povolení v rámci projektu
„Stavební úpravy a modernizace Společenského domu Hustopeče. RM pověřuje starostku
podpisem dodatku.
Usnesení č. 24/73/21: RM schválila výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce "Hustopeče - ul. Bratislavská, chodník". Text výzvy je přílohou
zápisu.
Usnesení č. 25/73/21: RM schválila složení komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Hustopeče - ul.
Bratislavská, chodník": …, …, …, náhradníci: …, …., ….
Usnesení č. 26/73/21: RM schválila oslovení uchazečů k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce "Hustopeče - ul. Bratislavská, chodník":
Skanska a.s., IČ: 26271303, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha,
Swietelsky stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, IČ: 48035599,
Jahodová 60, 620 00 Brno,
Pavel Urbánek, IČ: 64456986, Uherčice 189, 691 62 Uherčice,
TD LKW s.r.o., IČ: 29380421, Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče,
HaSt, spol. s r.o., IČ: 25325043, Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče
Usnesení č. 27/73/21: RM schválila vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru
budovy městského úřadu Hustopeče, Dukelské nám. 22, 693 01 Hustopeče (Stará pošta): část
chodby o výměře 1x1 m k umístění nápojového automatu. Budova je součástí pozemku p.č. 82
zapsaného na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text záměru je přílohou zápisu.
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Usnesení č. 28/73/21: RM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy se spol. OLMIKA s.r.o.,
Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 04579968 na část prostor v přízemí Městského úřadu
Hustopeče, Dukelské nám. 22, 693 01 Hustopeče za účelem umístění nápojového automatu.
Usnesení č. 29/73/21: RM neschválila záměr pronájmu části pozemku p.č. 4813/79 o výměře
2x1m vedeného jako ostatní plocha na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem umístění
reklamního zařízení. Text záměru je přílohou zápisu.
Usnesení č. 30/73/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora Jednota, spotřební
družstvo v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, Mikulov na stavbu: "Nákupní středisko COOP
Hustopeče - demolice stávajících objektů" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 31/73/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická
1873/36, Brno na stavbu "VN388 posílení, kabel VN HU-Starovice", která má být realizována
na pozemcích parc.č. 4718/1; 4718/5; 4723/3; 4712/7; 4712/3; 4677/64;4671/4; 4732/1;
4657/50; 4657/24; 4657/25; 4567/1; 4650/36; 2879/47; 2879/53; 4733/4; 3029/88; 3029/80;
3029/1; 3093/5; 2879/87; 2879/114; 3095/20; 2879/99; 3095/3; 3100/1; 2930/5; 2600/16;
2600/27; 2599/5; 2600/28; 260025; 8384/161; 2600/36; 2617/153; 2617/152; 2617/149;
2617/145; 2617/136; 4545/45; 4545/32; 4545/30; 4545/48; 4545/22; 4545/25; 4544/43;
4544/44; 4544/21; 4544/20; 4544/19; 4544/154; 4544/149;4544/79; 1115/41, k.ú. Hustopeče u
Brna. Tento souhlas je určen pro územní řízení, neřeší majetkoprávní vztahy mezi městem a
investorem. Rada města pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.
Usnesení č. 32/73/21: RM schválila podporu projektu Ekonomická optimalizace fungování
sběrných dvorů. Město Hustopeče se bude podílet osobní účastí.
Usnesení č. 33/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření dohody o narovnání se SBD
MOSPOL, družstvem, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 25559311 na úpravu
vzájemných práv a povinností ze smlouvy o sdružení ze dne 25.06.1999 a ze závazku k
bezúplatnému převodu podílů města na nově vybudovaných nadstavbách po uplynutí závazků
státní dotace. Text dohody je přílohou zápisu.
Usnesení č. 34/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 25 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku
p.č.1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 889824/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
p. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a se smlouvou o sdružení
se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 35/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č.24 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č.
1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 480376/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v p.
…, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se
SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 Z 25.06.1999.
Usnesení č. 36/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 23 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku
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p.č.1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 1167088/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
v pí. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení
se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 37/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 22 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1671 a společných částí domu Svat Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.
1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 791492/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v pí.
…, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se
SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 38/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 21 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.
1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 1133236/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v
p. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení
se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 39/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 25 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.
1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 893048/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v pí.
…, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se
SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 40/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 24 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, umístěného na pozemku p.č. 1670 a
pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 444912/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v pí. …,
nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 41/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 23 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku
p.č.1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 1150968/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
v p. …, nar....,a …, nar..., oba bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a
smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 42/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 22 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.
1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 822120/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v pí.
…, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se
SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 43/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 21 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku
p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku
p.č.1670, a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 1131624/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna
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v p. …, nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení
se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 44/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatného
převodu části bytu č. 7 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č.
19/1 a společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.19/1, a
pozemku p.č. 19/1, obojí v podílu 915216/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v p. …, nar....,
bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 45/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 8 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č.
19/1 a společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.19/1, a
pozemku p.č. 19/1, obojí v podílu 1208682/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v p. …, nar...
a …, nar...., oba bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o
sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 46/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 9 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č.
19/1 a společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.19/1, a
pozemku p.č. 19/1, obojí v podílu 1125782/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v pí. …,
nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 47/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 7 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č.
20/1 a společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.20/1, a
pozemku p.č. 20/1, obojí v podílu 906926/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v p. …, nar....,
bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 48/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 8 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č.
20/1 a společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a
pozemku p.č. 20/1, obojí v podílu 1283292/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v p. ….,
nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 49/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu části bytu č. 9 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č.
20/1 a společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.20/1, a
pozemku p.č. 20/1, obojí v podílu 1115834/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v p. …,
nar...., bytem...,v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD
MOSPOL , družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.
Usnesení č. 50/73/21: RM schválila uzavření dohody o narovnání s Prahem Jižní Moravy, z.ú.,
Tuřanská 199/12, 620 00 Brno, IČ: 70288101, kterým se narovnávají sporná práva a závazy z
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci vyrovnávací platby na poskytování sociální
služby č. 7587852/2/2020
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Usnesení č. 51/73/21: RM schválila uzavření dohody o narovnání s Girasole, sdružením pro
pomoc a rozvoj z.s., Mrštíkova 122/1, 693 01 Hustopeče, IČ: 26991560, kterým se narovnávají
sporná práva a závazy z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v rámci vyrovnávací platby
na poskytování sociální služby č. 4430135/2/2020.
Usnesení č. 52/73/21: RM schválila souhlas s umístěním parkovacího místa na pozemku města
pod patou dálnice p.č. 3349/1 pro potřeby domu č.p. 462 v ul. Herbenova. Parkovací plocha
bude provedena ze zatravňovacích tvárnic. Současně bude nájemce využívat jiné pozemky
města, a to. p.č. 349/1, 376/30 a 3353/1 jako přístup do svého dvorního traktu.
Usnesení č. 53/73/21: RM schválila uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb a
uzavření smlouvy o dílo na připojení objektu do modernizovaného systému centralizované
ochrany objektů PČR, se společností Trade FIDES, a.s, se sídlem: Dornych 57, 617 00 Brno,
IČO: 6197473, v rámci akce: „Modernizace systému SCO Policie ČR“.
Usnesení č. 54/73/21: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací se společností ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11A, Ostrava
- Muglinov, IČ 25354973, za cenu 4.500 Kč/ měsíc bez DPH, na dobu 24 měsíců, pak se
smlouva změní na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 měsíc. Smlouva, včetně specifikace je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 55/73/21: RM neschválila předložený návrh na úpravu nájemní smlouvy na objekt
areálu kempu, hotelu a restaurace Formanka na ul. Šafaříkova 48, 693 01 v Hustopečích, kterým
se má snížit nájemné do konce r. 2021 a odstranit inflační doložka. Rozsah nutných investic
města do objektu bude předmětem jednání na některé z dalších schůzí RM.
Usnesení č. 56/73/21: RM schválila rozsah oprav hrazených městem v objektu Formanky:
- střecha,
- rekonstrukce kuchyně, mimo vybavení,
- drobné opravy a úpravy si bude hradit nájemce objektu po upřesnění s vedením města.
Usnesení č. 57/73/21: RM schválila návrh na vyřazení majetku v hodnotě 362.745,98 Kč.
Majetek bude vyřazen likvidací. Pouze u 2 ks je likvidace prodejem. Jedná se o konvektomat,
prodejní cena je 15.000 Kč a chladící stůl s prodejní cenou 5.000 Kč.
Usnesení č. 58/73/21: 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 2021, které město Hustopeče uzavřelo
s jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby a smlouvy o poskytnutí
dotace jsou přílohami zápisu.
Usnesení č. 59/73/21: RM schválila provedení doplnění obrázků do boží muky ve směru na
Kurdějov za cenu 20.000 Kč. Obrázky dodá pan …, …, ….
Usnesení č. 60/73/21: RM schválila Provozní a návštěvní řád sportovního areálu Hustopeče.
Provozní řád je přílohou zápisu.
Usnesení č. 61/73/21: RM schválila uložení písku z beach volejbalového hřiště v areálu
SPOZAMu. Písek bude využit na úpravu chodníků (zásyp spár mezi dlaždicemi).
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Usnesení č. 62/73/21: RM schválila pokračovat v jednání o možnostech pořízení nádrže na
zachytávání závlahové vody pro potřebu fotbalového hřiště.
Usnesení č. 63/73/21: RM schválila uzavření Smlouvy o umístění reklamy (baneru) v areálu
SPOZAM, mezi Sportovním zařízením města Hustopeče, p.o., IČ 499963147, jako
pronajímatelem a panem Drahomírem Herzánem, Starovice 14, IČ: 67611150. Na dobu
1.6.2021 – 31.8.2021, za cenu 750 Kč. Smlouva je přílohou zápisu.
Usnesení č. 64/73/21: RM bere na vědomí zápis ze Sportovní komise ze dne 12.05.2021.
Projednala návrhy komise.
Usnesení č. 65/73/21: RM nesouhlasí s pokácením smrku rostoucího u bytového domu Na
Sídlišti 8 na pozemku p. č. 1673 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 65/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení podle § 6 odst. 5 písm. c) a po ověření
dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), v platném znění, vydání Změny č. 3 územního plánu Hustopeče jako opatření obecné
povahy.
Usnesení č. 67/73/21: RM doporučuje ZM ke schválení 4.rozpočtové opatření města
Hustopeče 2021.
Usnesení č. 68/73/21: RM schválila majetek k vyřazení
ORJ 208 - místní komunikace v hodnotě 36 300 Kč
ORJ 255 - vnitřní správa v hodnotě 7 536 Kč
ORJ 269 - zeleň, parky, hřiště v hodnotě 54 692 Kč
Způsob likvidace - odvoz do šrotu.
Usnesení č. 69/73/21: RM schválila vypsání veřejné zakázky na výměnu kotlů v budově Staré
pošty I. etapa v ceně do 540.000 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 70/73/21: RM schválila oslovení uchazečů k podání nabídek na veřejnou zakázku
„výměna kotlů v budově Staré pošty I. etapa“:
Bytop - gas s. r. o.; Jiří Matocha; Štambacher s. r. o.; VS TOP s. r. o.; GETEC s. r. o.; Vodotopo-plyn Jiří Tomek; Instalatér Jiří Kavalíř
Usnesení č. 72/73/21: RM schválila výměnu kuchyňských linek 5 sestav kuchyňských linek
na Penzionu pro seniory firmou Interia 3000 s.r.o., Sportovní 101, Opatovice, IČ 29284252.
Celková cena za 5 sestav bude do 200.000 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 73/73/21: RM schválila provedení výměny osvětlení chodeb na Penzionu Žižkova
1 dodavatelem firmou Libor Nasadil, Sv. Čecha 46, 693 01 Hustopeče, IČ: 64454801, za
nabídkovou cenu 147.365 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 74/73/21: RM bere na vědomí žádost ředitelky MŠ Na Sídlišti o navýšení
příspěvku města na činnost.
Usnesení č. 75/73/21: RM bere na vědomí organizaci akce Sportovní den mládeže s TAJV v
Hustopečích – 2021. Město se na akci nebude podílet.
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Usnesení č. 76/73/21: RM schválila uzavření smlouvy o poskytování servisních služeb, se
společností Trade FIDES, a.s. ., se sídlem: Dornych 57, 617 00 Brno, IČO: 6197473, na dobu
neurčitou, v rámci akce: „Modernizace systému SCO Policie ČR“.
Usnesení č. 77/73/21: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na připojení objektu do
modernizovaného systému centralizované ochrany objektů PČR se společností Trade FIDES,
a.s., se sídlem: Dornych 57, 617 00 Brno, IČO: 6197473, v rámci akce: „Modernizace systému
SCO Policie ČR". Celková cena za plnění dle této smlouvy o dílo činí: 120.465,00 Kč bez DPH.
Termín předání díla je: do 180 dnů ode dne účinnosti této smlouvy o dílo.
Usnesení č. 78/73/21: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru připravit smlouvu o umožnění
parkování na parkovištích města pro polyfunkční dům na Dukelském náměstí na p.č. 441, dle
vzoru, kterým bude smlouva pro Penzion pod Radnicí.
Usnesení č. 79/73/21: RM schválila udělení osobního ohodnocení v původní výši řediteli
SPOZAM Aleši Proschkovi od 01.07.2021.
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