Město Hustopeče, rada města Hustopeče
Usnesení z 81. schůze Rady města Hustopeče konané dne
07.09.2021 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče
Usnesení č. 1/81/21: RM schválila program jednání dnešní RM.
Usnesení č. 2/81/21: RM schválila změnu organizační struktury o.s. Marketing a kultura,
převodem tabulky „Produkční, Programový a kulturně výchovný pracovník, Propagační
referent“ z 8. do 9 platové třídy. S účinností od 20.09.2021. Celkový počet úvazků se nemění.
Usnesení č. 3/81/21: RM schválila oddělení pozemku p. č. 1370/1 o výměře cca 104 m2,
vedeného jako ostatní plocha, na LV č. 10001, v obci Hustopeče, v katastrálním území
Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Hustopeče. Objednávka je podmíněna předchozí úhradou městem uhrazených nákladů na
zpracování znaleckého posudku a zálohy na geometrické oddělení ve výši 9.500 Kč
žadatelem.
Usnesení č. 4/81/21: RM schválila uzavření dodatku č. 3 Smlouvy č.
584495/01/ZOZ/2008AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL a.s., IČ:
27373231, Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 14300.
Usnesení č. 5/81/21: RM doporučuje převod části pozemku p.č. 1074/1 v k.ú. Hustopeče u
Brna na JMK, o podmínkách se bude dále jednat.
Usnesení č. 6/81/21: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí z Kinokavárny
v Kině Hustopeče mezi Alenou Wetterovou se sídlem L. Svobody 1051/22, 693 01
Hustopeče, IČ: 71943170 a městem Hustopeče za částku 600 Kč za dobu nájmu.
Usnesení č. 7/81/21: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Reko
SKAO Hustopeče, číslo stavby: 7700102374“ na pozemku parc. č. 3450, parc.č. 3535/3 v k.ú.
Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s oprávněnou z věcného
břemene GasNet s.r.o.., se sídlem: Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 za
částku 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou.
Usnesení č. 8/81/21: RM schválila podání žádosti o dotaci na rekonstrukci skate parku.
Zaktualizovat cenu v projektu, dle aktuálních cen.
Usnesení č. 9/81/21: RM bere na vědomí námitky proti stavbě Herbenova 247/2 a 248/2.
Text je přílohou zápisu. Řešení je plně v kompetenci Stavebního úřadu Městského úřadu
Hustopeče.
Usnesení č. 10/81/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s JK TIMBER s.r.o.,
Žerotínovo nábřeží 756, 667 01 Židlochovice, IČ: 02991578 na pronájem částí pozemků p.č.
892/12 a 892/15 o souhrnné výměře 150 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za účelem prodeje
vánočních stromků za nájemné 8.545 Kč + DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.
Usnesení č. 11/81/21: RM odkládá uzavření smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku
města se STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ ČÁSLAVA s.r.o., Tomáškova 908/21, 615 00 Brno,
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IČ: 02358140, kterou se upravují podmínky na bytovou výstavbu investora v lokalitě ulic
Starovická – Alejní. Text smlouvy je přílohou zápisu. Ke smlouvě se RM vrátí po projednání
připravované obecné smlouvy města o výstavbě v nových lokalitách.
Usnesení č. 12/81/21: RM doporučuje ZM ke schválení dodatek ke veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Hustopeče u Brna, Třebízského 74/5, 693 01
Hustopeče, IČ: 65806221, kterým se rozšiřuje účel využití části dotace, a to nově i na
výmalbu klubovny a opravu vstupních dveří.
Usnesení č. 13/81/21: RM doporučuje ZM neschválení členství ve spolku NAŠE
ODPADY, z.s., Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČ: 10722289 zabývajícím se problematikou
odpadového hospodářství.
Usnesení č. 14/81/21: RM ukládá podání žádosti o kácení dvou stromů Pajasan žláznatý na
pozemku p.č. 106/3 v k.ú. Hustopeče u Brna.
Usnesení č. 15/81/21: RM bere na vědomí výsledek kontroly úkolů. Seznam úkolů je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 16/81/21: RM bere na vědomí řešení projektu parkování na ulici Nádražní a
předkládá k projednání dopravní komisi.
Usnesení č. 17/81/21: RM schválila pokračování plnění usnesení RM č. 4/48/20, kterým:
"RM schválila podporu provozu „školního autobusu ve formě příspěvku na roční jedno
pásmovou jízdenku, ve výši 500 Kč na jednu permanentku a dítě. S podmínkou věku dítěte do
18 let, trvalého bydliště v Hustopečích a čestného prohlášení o navštěvování školy dítětem v
Hustopečích", i pro školní roky 2021/2022, a 2022/2023.
Usnesení č. 18/81/21: RM schválila realizaci zeleně v ostrůvcích silnice u koupaliště firmou
Ing. Martin Dratva, Příční 378, 664 42 Hrušovany u Brna, IČ 69759944, za nabídkovou cenu
89.851,10 Kč. Osazovací plán a rozpočet jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 19/81/21: RM doporučuje ZM ke schválení 6.rozpočtové opatření města
Hustopeče v roce 2021, na základě, kterého činí:
příjmy 239.685.000 Kč,
výdaje 292.267.000 Kč,
financování 52.582.000 Kč.
Usnesení č. 20/81/21: RM schválila vyřazení majetku města Hustopeče dle přiloženého
soupisu:
ORJ 255 – Vnitřní správa - 9.515,50 Kč,
ORJ 251 – Správa a údržba budov - 10.080 Kč,
ORJ 269 – Zeleň - 9.371,71 Kč,
ORJ 516 – Náklady spojené s přenesenou působností - 1.720.145 Kč.
Usnesení č. 21/81/21: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 404 v
ubytovně Mostař, Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče, pro …, nar. …, trvale bytem …, … – město
s platností od 15. 9. 2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.
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Usnesení č. 22/81/21: RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti školy ZŠ Komenského
Hustopeče za školní rok 2020/21. Text je přílohou zápisu.
Usnesení č. 23/81/21: RM schválila zřízení pracovního místa "Zedník, pracovník pro údržbu
městské zeleně" organizační složky Městské služby Hustopeče, platová třída 4, s účinností od
01.11.2021. Celkový počet úvazků u o.s. se zvyšuje na 23 (v tom je i 5 úvazků na VPP).
Usnesení č. 24/81/21: RM bere na vědomí zápis z Komise obřadů a slavností ze dne
1.9.2021.
Usnesení č. 25/81/21: RM schválila upravený provozní řád a ceník senior dopravy. Účinnost
od 01.10.2021. Upravený ceník a provozní řád jsou přílohou zápisu.
Usnesení č. 26/81/21: RM schválila pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Hustopeče v ceně do 100.000 Kč
Usnesení č. 27/81/21: RM schválila pořízení čipů, čtečky a software pro zjednodušení
zpracování výkazů práce zaměstnanců o.s. Pečovatelská služba Hustopeče. Dodavatelem bude
Petr Zajíc Software, Větrná 662, Stráž nad Nisou za cenu 59.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 28/81/21: RM bere na vědomí žádost Gymnázia TGM Hustopeče o stanovení
individuální ceny pro využívání Městského stadionu.
Usnesení č. 29/81/21: RM souhlasí, aby cena za využívání Městského stadionu pro
Gymnázium TGM Hustopeče byla obdobná jako pro ostatní školy v Hustopečích. Bude
jednáno s ředitelem SPOZAMu o možnostech speciálního nastavení cen nebo podmínek pro
školská zařízení sídlících v Hustopečích.
Usnesení č. 30/81/21: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s VISPO CZ, s.r.o., se
sídlem Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553 na stavbu „Stavební práce na
objektu Střelnice, Hustopeče“, kterým se zvyšuje cena díla o vícepráce v hodnotě 478.330,63
Kč. Rada města pověřuje starostku podpisem dodatku ke smlouvě.
Usnesení č. 31/81/21: RM schvaluje uzavření nájemní Smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi Mateřskou školou Hustopeče, p. o., Na Sídlišti 5, Na Sídlišti 961/5, 693 01 Hustopeče,
IČ 70882291, jako pronajímatelem, a paní …, Hustopeče, …, jako nájemcem, k prostorám
v objektu č.p. 684 – učebny č. 625 o výměře 36 m2. Smlouva je přílohou zápisu.
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