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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 88. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

30.11.2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Usnesení č. 1/88/21: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/88/21: RM schválila zrušení usnesení č. 34/16/19 a schvaluje nový seznam 

Vinařské komise: Předseda – Bc. Pavel Jurák, tajemnice – Ing. Karolína Hrnčiříková, členové 

– …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, ....  

 

Usnesení č. 3/88/21: RM schválila vánoční dar pro členy finančního výboru ZM a komisí RM, 

mimo Komise pro cestovní ruch a marketing, a to 2 láhve vína na člena.  

 

Usnesení č. 4/88/21: RM ukládá připravit vína na vánoční dar pro členy komisí a výborů. 

 

Usnesení č. 5/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení udělení jednorázového peněžitého 

plnění (odměny), za činnost komise v roce 2021, předsedům komisí rady města, kteří nejsou 

zastupiteli, ve výši rozdílu roční odměny zastupitele předsedy komise a řadového zastupitele. 

Týká se to …, …, ..., …, …. Výpočet je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 6/88/21: RM souhlasí s podporou výstavby Obchodního centra Hustopeče k.ú 

Starovice.  

 

Usnesení č. 7/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s MUDr. Pavlou Havlíkovou, 

IČ: 71209441 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 3.657,50 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 8/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Jiřinou Hrdličkovou, IČ: 

68625791 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 2.501 Kč v souvislosti s obecným 

nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 9/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s MUDr. Václavem Kůrou, IČ: 

49137492 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 2.084 Kč v souvislosti s obecným 

nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 10/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s MUDr. Zdeněk Šmíd s.r.o., 

IČ: 29362997 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 2.084 Kč + DPH v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 11/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s GYNRJ spol.s r.o., IČ: 

27750639 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 667,50 Kč + DPH v souvislosti 

s obecným nárůstem cen energií.  
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Usnesení č. 12/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s NEO Ambulancí s.r.o., IČ: 

29290486 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 4.838 Kč + DPH v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 13/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Mgr. Halkou Petlákovou, 

IČ: 65767349 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 5.657,50 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 14/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Nemocnicí Hustopeče, p.o. 

IČ: 04212029 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 10.239,50 Kč + DPH v 

souvislosti s obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 15/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Girasole, sdružením pro 

pomoc a rozvoj z.s., IČ: 26991560 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 8.700 Kč v 

souvislosti s obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 16/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Girasole, sdružením pro 

pomoc a rozvoj z.s., IČ: 26991560 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 7.110 Kč v 

souvislosti s obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 17/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s PETMED s.r.o., IČ: 

28358872 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 3.075 Kč + DPH v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 18/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Bc. Natálií Bystrzonovskou., 

IČ: 08080496 na pronájem části prostor polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 1.172,50 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 19/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Janou Mačkovou., IČ: 

02034719 a Lenkou Frölichovou, IČ: 70480508 na pronájem části prostor Penzionu – Domu 

pro seniory, Žižkova 1, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 

3.062,50 Kč v souvislosti s obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 20/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Martinou Živnou, IČ: 

64454851 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 2.037,50 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 21/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s RATOLESTÍ BRNO z. s. 

IČ: 65348893 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 3.200 Kč v souvislosti s obecným 

nárůstem cen energií.  
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Usnesení č. 22/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Oční ambulancí Hustopeče 

s.r.o., IČ: 11717157 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 

01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady záloh energií na 4.546 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 23/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Boženou Fialovou, IČ: 

66621356 na pronájem části prostor Penzionu – Domu pro seniory Žižkova 1, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují roční úhrady za spotřebu energií na 21.936 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií. 

 

Usnesení č. 24/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Janou Maděrovou, IČ: 

63427449 na pronájem části prostor Penzionu – Domu pro seniory Žižkova 1, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují roční úhrady za spotřebu energie na 14.856 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 25/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě Pavlem Furchem, IČ: 

07223111 na pronájem části prostor Penzionu – Domu pro seniory Žižkova 1, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují roční úhrady za spotřebu energií na 6.240 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 26/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Diakonií ČCE – střediskem 

Betlém, IČ: 18510949 na pronájem části prostor Centra volného času, Šafaříkova 1017/40, 693 

01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za spotřebu energií v místnosti č. 119 na 400 

Kč + DPH a měsíční nájemné a výdaje na energie za užívání ostatních místností se zvyšují na 

4.400 Kč + DPH v souvislosti s obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 27/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Monikou Studenou, IČ: 

64457869 na pronájem části prostor Centra volného času, Nádražní 20/182, 693 01 Hustopeče, 

kterým se zvyšují měsíční úhrady za spotřebu energií na 2.000 Kč v souvislosti s obecným 

nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 28/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Mgr. Janem Dufkem, IČ: 

68106122 na pronájem části prostor objektu Dvořákova 1, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují 

celkové měsíční zálohy na spotřebu energií na 2.775 Kč v souvislosti s obecným nárůstem cen 

energií.  

 

Usnesení č. 29/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Vinařstvím Václav s.r.o., 

IČ: 04466865 na pronájem pozemku p.č. 444/2 v k.ú. Hustopeče u Brna vč. podsklepené garáže, 

kterým se zvyšují roční úhrady záloh energií na 12.705 Kč + DPH v souvislosti s obecným 

nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 30/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Mikroregionem 

Hustopečsko, dobrovolným svazkem obcí, IČ: 70824134 na pronájem části prostor objektu 

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují roční úhrady za spotřebu energií na 

6.000 Kč v souvislosti s obecným nárůstem cen energií.  

 

Usnesení č. 31/88/21: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Irenou Vrbovou, IČ: 

04992873 na pronájem části prostor Domu U Synků, Dukelské nám. 23, 693 01 Hustopeče, 
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kterým se zvyšují měsíční úhrady za spotřebu energií a služeb na 8.800 Kč v souvislosti s 

obecným nárůstem cen energií 

 

Usnesení č. 32/88/21: RM neschválila žádost PD - EG. D, nová přípojka Pavláček, Smetanova 

81, z důvodu plánu kabelizace vedení v celé ulici Smetanova v roce 2023. 

Z: Ing. Miroslav Pipal T: 30.11.2021 
 

Usnesení č. 33/88/21: RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na realizaci projektu „Očkovací centrum Hustopeče“. Dotace bude poskytnuta městu 

Hustopeče ve výši 194.434 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 34/88/21: RM schválila podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místních 

komunikací ve městě Hustopeče“, DT 117D8220A, vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj 

ČR.  

 

Usnesení č. 35/88/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, Holasice na stavbu 

„Novostavba RD Hustopeče na pozemku parc.č. 4792/160, lokalita S2“ a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 36/88/21: RM schválila projektovou dokumentaci investora JOE stav s.r.o., 

Střelice na stavbu „Dopravní a technická infrastruktura - 12 RD Za Pionýrskou, vodovod a 

kanalizace" ve stupni pro stavební řízení a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 37/88/21: RM schválila udělení souhlasu nájemci TJ Agrotec Hustopeče z.s., IČ 

13690655 s výměnou vnitřních dveří ve sportovní hale na ul. Šafaříkova 1016/22 (viz 

podrobnější popis v příloze zápisu).  

 

Usnesení č. 38/88/21: RM schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene „REKO 

MS Hustopeče - L. Svobody +2, číslo stavby: 7700101093“ na pozemku parc.č. 2005, parc.č. 

2006/17, parc.č. 2006/18, parc.č. 2009/2, parc.č. 2051/2, parc.č. 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna 

ve vlastnictví města Hustopeče s oprávněnou z věcného břemene GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 

Klíše, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27295567 za částku 93.204 Kč bez DPH na dobu neurčitou.  

 

Usnesení č. 39/88/21: RM schválila objednávku geometrického oddělení části pozemku p.č. 

1370/1 v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře cca 15 m2 dle zákresu v příloze.  

 

Usnesení č. 40/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 27 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Centrum volného času Hustopeče se sídlem Hustopeče, Šafaříkova 

1017/40, IČ 71200398. 

 

Usnesení č. 41/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 18 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Hustopeče se sídlem Hustopeče, Brněnská 

526/50, IČ 49963147.  

 

Usnesení č. 42/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 14 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2 se sídlem Hustopeče, 

Komenského 163/2, IČ 49137077. 
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Usnesení č. 43/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 12 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Základní škola Hustopeče, Nádražní 4 se sídlem Hustopeče, Nádražní 

4, IČ 71009868. 

 

Usnesení č. 44/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 14 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5 se sídlem Hustopeče, Na 

Sídlišti 961/5, IČ 70882291. 

 

Usnesení č. 45/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 10 ke zřizovací listině 

příspěvkové organizace Mateřská škola Hustopeče, Školní 25 se sídlem Hustopeče, Školní 25, 

IČ 71009833. 

 

Usnesení č. 46/88/21: RM schválila příspěvek ve výši 3.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské 

církve evangelické v Hustopečích, IČ: 64520994 se sídlem Masarykovo nám. 590/4, 693 01 

Hustopeče u Brna na vystoupení hudební skupiny Roháči v evangelickém kostele dne 

05.12.2021 a pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. 

 

Usnesení č. 47/88/21: RM schválila zadání objednávka na zpracování znaleckého posudku 

k určení úřední a tržní ceny pozemků města p.č. 4668/1 a 4669/1 v k. ú Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 48/88/21: RM ukládá Majetkoprávnímu odboru MěÚ Hustopeče jednat s firmou 

Zemos ohledně úpravy pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 4668/1 a 4669/1 v k. ú Hustopeče 

u Brna. Změna se bude týkat možnosti zkrácení pachtovní smlouvy za předpokládaným účelem 

výstavby Energetického centra Hustopeče. 

 

Usnesení č. 49/88/21: RM schválila zrušení usnesení rady města č. 9/87/21 ze dne 16.11.2021, 

kterým byl schválen Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výrobu měsíčníku HUSTOPEČSKÉ 

LISTY s CCB, spol. s r.o. se sídlem Okružní 58/19, Lesná, 638 00 Brno, IČ 18825435  

 

Usnesení č. 50/88/21: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na výrobu měsíčníku 

HUSTOPEČSKÉ LISTY s CCB Tiskárna s r.o. se sídlem Okružní 58/19, Lesná, 638 00 Brno, 

IČ 09895914 za cenu 9,83 Kč/ks, 27.720 Kč celkem za 1 vydání.  

 

Usnesení č. 51/88/21: RM schválila kladné vyjádření k závazku na budoucí uzavření smlouvy 

o věcném břemeni k pozemku p.č. 3116/11 v k.ú. Hustopeče, pro ÚZSVM, včetně závazku na 

převod budoucí úhrady, za zřízení věcných břemen vyplývajících z již uzavřených smluv o 

smlouvách budoucích o věcném břemeni, na účet úřadu (ÚZSVM). 

 

Usnesení č. 52/88/21: RM schválila podání žádosti o úpravu dopravního značení na křižovatce 

ulic Alšova – Dvořákova spočívající v odstranění DZ Hlavní silnice a Dej přednost v jízdě.  

 

Usnesení č. 53/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení setrvání města Hustopeče ve 

Sdružení obcí a měst jižní Moravy, a to i v transformované podobě Euroregion Pomoraví.  

 

Usnesení č. 54/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení souhlasu se změnou stanov, která 

spočívá ve změně názvu Sdružení obcí a měst Jižní Moravy na název Euroregion Pomoraví. 

  

Usnesení č. 55/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení delegaci starostky města Hustopeče 

PaedDr. Hany Potměšilové na valné hromady, orgány dozorčí rady, představenstvo a další 

činnost v orgánech Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a nástupnické organizace Euroregion 
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Pomoraví, která je zmocněna k hlasování ke všem právním jednáním člena sdružení dle 

programu valné hromady, stanov sdružení a platných právních předpisů v souladu s předchozím 

rozhodnutím zastupitelstva. Jako zástupce je delegován místostarosta Bořivoj Švásta.  

 

Usnesení č. 56/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení navýšení členského příspěvku za 

členství ve Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a nástupnické organizace Euroregion Pomoraví, 

ze 1 Kč/obyvatele města na 5 Kč/obyvatele města od 01.01.2022.  

 

Usnesení č. 57/88/21: RM bere na vědomí návrh úprav Tržního řádu města.  

 

Usnesení č. 58/88/21: RM nenavrhuje doplnění prodejních míst. K návrhu se RM vrátí.  

 

Usnesení č. 59/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemku p.č. 1226/38 v katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky – 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42 s 

omezujícími podmínkami.  

 

Usnesení č. 60/88/21: RM bere na vědomí přehled plnění úkolů ke dni 29.11.2021.  

 

Usnesení č. 61/88/21: RM schválila aktualizaci akčního plánu města Hustopeče pro rok 2021. 

 

Usnesení č. 62/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení zrušení usnesení č. 23/X/20 a nové 

schválení vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Jihomoravským 

krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČ 70888337 na budoucí darování částí pozemku 

Města Hustopeče parc.č. KN 1074/1 o orientační výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna 

Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ 70888337 s podmínkou podpisu 

smlouvy o smlouvě budoucí darovací ke stavbě „Přípojka jednotné kanalizace č. 2 Nemocnice 

Hustopeče“, kterou bude zajištěno odkanalizování polikliniky města Hustopeče a 

odkanalizování budoucí kapacity vod z připravované rekonstrukce parkoviště Polikliniky 

Hustopeče. 

 

Usnesení č. 63/88/21: RM schválila výběr nájemce na pronájem nebytových prostor ve 

víceúčelovém multifunkčním centru na adrese Dukelské nám. 42/15, Hustopeče za účelem 

provozování kinokavárny s barem paní Irenu Vrbovou se sídlem Nesvačilka 8, 664 54 Těšany 

IČ 04992873.  

 

Usnesení č. 64/88/21: RM schválila uzavření kupní smlouvy s …, nar. …, bytem … ohledně 

historického, tzv. Hranatschova lisu za částku 200.000 Kč.  
 

Usnesení č. 65/88/21: RM bere na vědomí zápis z Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

ze dne 22.11.2021 a doporučuje dále pracovat na řešení naznačeného tématu.  

 

Usnesení č. 66/88/21: RM schválila žádost …, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče a …, nar. 

…, trvale bytem …, Hustopeče, o prodloužení nájmu bytu č. 2 na adrese Smetanova 78/2, 

Hustopeče. 

 

Usnesení č. 67/88/21: RM schválila Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2, na adrese 

Smetanova 78/2 Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem … 

Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem … Hustopeče a kterým se současným nájemníkům 

prodlužuje nájem do 30.11.2022. Text dodatku je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 68/88/21: RM schválila ukončení nájmu na bytové jednotce č. 109 a 111 na adrese 

Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích dohodou pro …, nar. …, trvale bytem …., Hustopeče, a to k 

datu 15.12.2021.  

 

Usnesení č. 69/88/21: RM schválila dohodu o ukončení nájmu bytové jednotky č. 109 a 111 

na adrese Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče mezi městem Hustopeče a …., nar. …, trvale bytem 

…, k datu 15.12.2021. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 70/88/21: RM schválila zvýšení plateb za nájem a služby v ubytovně Mostař o 20 

% z nájmu a o 30 % ze služeb spojených s nájmem a to od 01.01.2022.  

 

Usnesení č. 71/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení rozpočet města Hustopeče na rok 

2022. Návrh rozpočtu je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 72/88/21: RM schválila odpisové plány všech příspěvkových organizací. V rámci 

závazných ukazatelů v rozpočtu města pro rok 2022 jsou příspěvkovým organizacím uloženy i 

odvody z investičních fondů, a to ve výši odpisů, které nejsou kryty investičními transfery. 

 

Usnesení č. 73/88/21: RM schválila rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu na 

roky 2023–2025, které se týkají příspěvkových organizací města Hustopeče dle příloh.  

 

Usnesení č. 74/88/21: RM doporučuje ZM ke schválení střednědobý výhled rozpočtu města 

Hustopeče na roky 2022–2023. 

 

Usnesení č. 75/88/21: RM schválila pořádání ohňostroje firmou Agrotec a.s. dne 17.12.2021 

na Dukelském náměstí. Současně schválila i vjezd nákladního vozidla IVECO rz 2SA 25-71 

pro zajištění akce.  

 

Usnesení č. 76/88/21: RM bere na vědomí rozpočet opravy fasády dvorní části ZŠ Nádražní. 

Bude řešeno spolu s výdejnou.   

 

Usnesení č. 77/88/21: RM schválila rozpočet regionálního plánu akcí BESIP na rok 2022. 

Regionální plán akcí BESIP na rok 2022 obsahuje tyto akce: teoretická a praktická dopravní 

výuka dětí ZŠ – 6.000 Kč, oblastní kolo DSMC 2022 – 28.000 Kč, okresní kolo DSMC 2022 – 

35.000 Kč, akce „Jsem účastník provozu“ – 15.000 Kč, akce „Bezpečně v provozu“ – 12.000 

Kč, nákup materiálu – 25.000 Kč a obnova dopravního značení 40.000 Kč. Financování bude 

provedeno rozpočtem Města Hustopeče, položka „Činnost místní správy“.  

 

Usnesení č. 78/88/21: RM schválila uzavření smlouvy o zápůjčce cílové kamery uzavřenou 

mezi Sportovním zařízením města Hustopeče, p.o. a TJ Agrotec Hustopeče. Zápůjčka je 

zdarma. TJ bude hradit veškeré náklady spojené s provozem zapůjčeného zařízení (např. servis, 

kalibrace, pojištění). 

 

Usnesení č. 79/88/21: RM schválila uzavření nájemní smlouvy o umístění reklamy v areálu 

Sportovního zařízení města Hustopeče, p.o., mezi Sportovním zařízením města Hustopeče, 

p.o. a paní Kateřinou Stárkovou, Bořetice 2, IČ 04320522. RM pověřuje ředitele SPOZAMu 

podpisem smlouvy. 
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Usnesení č. 80/88/21: RM neschválila uzavření dalších nájemních smluv o umístění reklamy 

na venkovní oplocení areálu Sportovního zařízení města Hustopeče, p.o.  

 

Usnesení č. 81/88/21: RM ukládá neprodlužovat, případně vypovědět, smlouvy o umístění 

reklamy umístěných v areálu Sportovního zařízení města Hustopeče, p.o. směrem k ulicím 

Brněnská a Tyršova.  

 

Usnesení č. 82/88/21: RM schválila úpravu ceníku služeb poskytovaných Sportovním 

zařízením města Hustopeče, p.o. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 83/88/21: RM schválila změnu ceníku Domu – Penzionu pro důchodce, Žižkova 

960/1, s účinností od 01.01.2022. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 84/88/21: RM schválila změnu ceníku Bytového domu s podporovanými byty, 

Žižkova 22b, s účinností od 01.01.2022. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 85/88/21: RM schválila dodatky k nájemním smlouvám pro obyvatele Domu-

Penzionu pro důchodce – prodloužení nájemních smluv. Vzor dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 86/88/21: RM schvaluje dodatek č. 7 k nájemní smlouvě paní … ve věci 

prodloužení nájemní smlouvy nyní platné do 31.12.2021. Dodatek prodlužuje platnost smlouvy 

pouze do 31.03.2022.  

 

Usnesení č. 87/88/21: RM neschvaluje dodatek č. 15 k nájemní smlouvě paní … ve věci 

prodloužení nájemní smlouvy nyní platné do 31.12.2021. Dodatek prodlužuje platnost smlouvy 

pouze do 31.03.2022. 

 

Usnesení č. 88/88/21: RM bere na vědomí uvolnění bytu č. 216, Žižkova 1 a jeho obsazení 

počátkem roku 2022.  

 

Usnesení č. 89/88/21: RM schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací města. 

Výše odměn a zdůvodnění je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 90/88/21: RM schválila pokračování ve spolupráci s firmou KORDIS spočívající 

v zajištění nadstandartní dopravní obslužnosti ve městě Hustopeče pro rok za úhradu ve výši 

28.247 Kč. 

 

Usnesení č. 91/88/21: RM schválila provedení oprav části objektu v Celném. Rozsah, 

harmonogram a rozpočet opravy bude upřesněn.  

 

 

 


