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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 86. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

02.11.2021 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/86/21: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/86/21: RM schválila uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o správě a provozování 

veřejného osvětlení č. 09410080 se společností ČEZ Energetické služby, s.r.o.., IČ: 27804721, 

kterým se navyšují světelné body na 805. Text dodatku přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 3/86/21: RM schválila odstranění keřového porostu z důvodu rozhledových 

poměrů u stávajícího sjezdu na pozemku 4553/98 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Dlouhá. 

 

Usnesení č. 4/86/21: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Hustopeče, 

Nádražní-ZD, obnova NN, Hanák, č. stavby HO-014330078194“ na pozemcích parc. č. 2590/1, 

2590/2, 2600/1, 2602/11, 2617/146, 3116/13, 3116/14, 3116/15, 3116/2, 3116/3 v k.ú. 

Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene 

EG.D a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé pole, IČ: 28085400 za částku 5.200 

Kč bez DPH na dobu neurčitou.  

 

Usnesení č. 5/86/21: RM bere na vědomí stanovisko soudní znalkyně k znaleckému posudku 

č. 1750/2021 na ocenění části městského pozemku p.č. 1370/1 o výměře cca 104 m2, nad 

sklepem nacházejícím se na p.č. 1369 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 6/86/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s … a …, oba bytem …, 693 01 

Hustopeče na část pozemku p.č. 474/3 o výměře 2,6 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční nájemné 1.000 Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn na 

úřední desce MěÚ od 10.10.2021 do 27.10.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 7/86/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s RATOLEST Brno, z.s., třída 

Kpt. Jaroše 2032/7b, 602 00 Brno - Černá Pole, IČO: 65348893 na část prostor suterénu o 

výměře 41,57 m2 v objektu polikliniky Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče za měsíční 

nájemné 3.969 Kč. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce MěÚ od 7.10.2021 do 

25.10.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 8/86/21: RM schválila objednání prací na úpravu a zpevnění křižovatky v ulici Na 

Hradbách, za cenu 273.518 Kč bez DPH, dle přiložené nabídky firmou TD LKW, s.r.o., 

Mrštíkova 13/15, Hustopeče, IČ 29380421.  

 

Usnesení č. 9/86/21: RM schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor části 

objektu občanské vybavenosti - budovy č.p. 423 na pozemku parc. č. 279 v k.ú. Hustopeče u 

Brna, a to sálu s přísálím se spoluužíváním vestibulu a WC, vše včetně vybavení, každé úterý 

v měsíci od 17:00 do 18:30 hod, počínaje od 8. listopadu 2021 do 30. června 2022 za snížené 

nájemné ve výši 90 Kč vč. DPH za každou započatou hodinu s Centrem volného času 

Hustopeče, příspěvkovou organizací se sídlem Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, IČ 71200398. 

Záměr pronájmu je zveřejněn na úřední desce MěÚ od 21.10.2021. Smlouva bude podepsána 

08.11.2021 v případě, že o nájem neprojeví zájem jiný nájemce.  
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Usnesení č. 10/86/21: RM bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 150.000 Kč na projekt „Kaple-rekonstrukce výmalby, 

Hustopeče".  

 

Usnesení č. 11/86/21: RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene „Hustopeče, příp. NN, Bajkalová, č.stavby HO-001030064311“ na pozemcích parc. 

č. 1262/1, 3147 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s 

oprávněnou z věcného břemene EG.D a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé 

pole, IČ: 28085400 za částku 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou.  

 

Usnesení č. 12/86/21: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Liborem 

Nasadilem, Svat. Čecha 786/46, 693 01 Hustopeče, IČ: 64454801, kterým se snižuje cena díla 

za úpravu osvětlení v objektu Penzionu v Hustopečích o 11.878 Kč + DPH. Text dodatku je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/86/21: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou 

zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“, pro Dílčí 

plnění I.: "Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče", kterou je nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou díla bez DPH: STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí Svobody 362, 686 04 

Kunovice; s nabídkou: 3.295.678,06 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 14/86/21: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech pro nadlimitní veřejnou 

zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“, pro Dílčí 

plnění I.: "Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče":  

2. KHL-EKO, a.s., IČ: 26160277, Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov: Nabídková cena bez 

DPH: 3.409.826,42 Kč  

3. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno: Nabídková cena bez 

DPH: 3.635.660,36 Kč  

4. H - REKULTIVACE, a.s., IČ: 25032739, Černovice 226, 430 01 Chomutov: Nabídková cena 

bez DPH: 3.703.375,23 Kč  

5. STROMMY COMPANY s.r.o., IČ: 01919652, Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora: 

Nabídková cena bez DPH: 4.169.258 Kč  

6. Lescus Cetkovice, IČ: 60732547, Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice: Nabídková cena bez 

DPH: 5.586.533,48 Kč  

7. Zahradnické úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova 124, 615 32 Brno: Nabídková cena bez 

DPH: 5.639.275 Kč  

8. HORTISCENTRUM s.r.o., IČ: 26272130, Komenského 220, 667 01 Židlochovice: 

Nabídková cena bez DPH: 5.752.348,19 Kč  

 

Usnesení č. 15/86/21: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou 

zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“, pro Dílčí 

plnění II.: "Návrh sídelní zeleně u bytových domů v ul. Gen. Peřiny v Hustopečích", kterou je 

nabídka s nejnižší nabídkovou cenou díla bez DPH: 1.KHL-EKO, a.s., IČ: 26160277, Červený 

Hrádek 10, 431 11 Jirkov, s nabídkou: 1.014.424,18 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 16/86/21: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech pro nadlimitní veřejnou 

zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“, pro Dílčí 

plnění II.: "Návrh sídelní zeleně u bytových domů v ul. Gen. Peřiny v Hustopečích":  
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2. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno; Nabídková cena bez 

DPH: 1.187.075,26 Kč  

3. STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice; 

Nabídková cena bez DPH: 1.252.317,69 Kč  

4. STROMMY COMPANY s.r.o., IČ: 01919652, Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora; 

Nabídková cena bez DPH: 1.317.942,73,- Kč  

5. HORTISCENTRUM s.r.o., IČ: 26272130, Komenského 220, 667 01 Židlochovice; 

Nabídková cena bez DPH: 1.626.312,26 Kč  

6. Zahradnické úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova 124, 615 32 Brno; Nabídková cena bez 

DPH: 1.750.544,68 Kč  

 

Usnesení č. 17/86/21: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem nadlimitní 

veřejné zakázky na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“, 

pro Dílčí plnění I.: "Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče":  

STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice.  

 

Usnesení č. 18/86/21: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem nadlimitní 

veřejné zakázky na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“, 

pro Dílčí plnění II.: "Návrh sídelní zeleně u bytových domů v ul. Gen. Peřiny v Hustopečích": 

KHL-EKO, a.s., IČ: 26160277, Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov.  

 

Usnesení č. 19/86/21: RM schválila dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s VISPO CZ s.r.o.. Dolní 

Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553, kterým se prodlužuje termín dokončení 

stavebních prací na objektu Střelnice v Hustopečích z důvodu víceprací, které nebylo možné 

předvídat, na termín 23.05.2022. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 20/86/21: RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a příkazní 

smlouvě s Viadesigne s.r.o., se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 

na zpracování projektové dokumentace „Hustopeče - ul. L. Svobody, chodník a podélné 

parkování", kterým se posunuje termín dokončení díla do 30.09.2022. Text dodatku je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 21/86/21: RM schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo a příkazní 

smlouvě s Viadesigne s.r.o., se sídlem Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 

na zpracování projektové dokumentace „Víceúčelové hřiště - část in-line dráha", kterým se 

posunuje termín dokončení díla do 30.09.2022. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 22/86/21: RM bere na vědomí informaci o volné kapacitě dětského dopravního 

hřiště na ul. Lipová v Hustopečích v rozsahu cca 10 % s tím, že město hledá možnosti 

budoucího zajištění povinné výuky na dopravním hřišti vlastními silami. 

 

Usnesení č. 23/86/21: RM bere na vědomí informaci o připravovaném nařízení obce „Tržní 

řád“. 

 

Usnesení č. 24/86/21: RM bere na vědomí zápis ze schůzky ředitelů škol a ŠKK.  

 

Usnesení č. 25/86/21: RM schválila odpuštění poplatku za vyvěšení baneru - reklamního 

poutače na Den otevřených dveří Gymnázia T.G. Masaryka Hustopeče na zábradlí u 

komunikace naproti kina vždy na 10 dnů před akcí (23.11.2021 a 13.01.2022).  
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Usnesení č. 26/86/21: RM schválila reklamní partnerství se společností ČEZ, a.s., IČ: 

45274649, se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4, na projekt „Rozsvěcení vánočních stromků“ ve 

městě Hustopeče. 

 

Usnesení č. 27/86/21: RM doporučuje ZM ke schválení navýšení běžného příspěvku PO 

Spozam o 1.000.000 Kč. Důvodem jsou podstatným způsobem snížené tržby z provozu v 

důsledku státních opatření při řešení COVID-19. Přesto PO avizuje předem ztrátu cca 400 tis. 

Kč, která by byla kryta prostředky z rezervního fondu.  

 

Usnesení č. 28/86/21: RM schválila Vyřazení majetku ZŠ Nádražní v hodnotě 765.596,10 Kč. 

Jde o majetek ze staré počítačové učebny, tedy starý, opotřebovaný a nepoužitelný. 

 

Usnesení č. 29/86/21: RM doporučuje ZM ke schválení 7. rozpočtové opatření města 

Hustopeče 2021, na základě kterého  

příjmy města ve výši 265.955.000 Kč, 

výdaje města ve výši 290.655.000 Kč, 

financování ve výši 24.700.000 Kč 

 

Usnesení č. 30/86/21: RM bere na vědomí zprávu s informacemi ze SPOZAMU ze dne 

01.11.2021. 

 

Usnesení č. 31/86/21: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o souhlasu se stavbou 

na pozemku města s Byty v Aleji s.r.o., Tomáškova 908/21, 615 00 Brno, IČ: 07062991, kterým 

se příspěvek investora 50.000 Kč za každou budovanou bytovou i nebytovou jednotku na 

infrastrukturu města navyšuje o DPH. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 32/86/21: RM schválila nabídku prodeje nepotřebného majetku Městských služeb: 

traktor zetor 6945 za cenu 164.000 Kč, zetor 4911 za cenu 119.000 Kč. Nabídka bude 

inzerována na inzertních webech s kritériem nejvyšší ceny. 

 

 

 


