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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 90. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

04.01.2022 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/90/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/90/22: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 

p.č.: 4792/257, 4792/259, 4792/45, 4813/59, 4813/78, 4813/81 se společností EG.D, a.s., 

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na akci: "Hustopeče, VN, NN, 81RD-Obnova 

Realit", č. stavby HO-014330080274/001.  

 

Usnesení č. 3/90/22: RM schválila rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení „Založení prvku 

ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“ s ohledem na námitky poskytovatele dotace a 

v souladu s § 127 zákona o veřejných zakázkách. Důvodem zrušení zadávacího řízení je, že v 

průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody, včetně důvodů ekonomických, hodné zvláštního 

zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval bez ohledu, 

zda tyto důvody způsobil či nikoliv.  

 

Usnesení č. 4/90/22: RM schválila uzavření Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních 

vod č. 35524/00001 se společností Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Čechova 1300/23, 

Břeclav.  

 

Usnesení č. 5/90/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., IČ: 

28085400 na stavbu "Hustopeče, rozš. NN, Oravec K2500/66".  

 

Usnesení č. 6/90/22: schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č. HO-001030072461/002-ELIG s budoucím oprávněným EG.D a.s., Lidická 

1873/36, Brno, IČ: 28085400 za jednorázovou úplatu 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou.  

 

Usnesení č. 7/90/22: RM schválila změnovou projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., 

IČ: 28085400 na stavbu "Hustopeče, k.NN, JOE stav, 12 RD za Pionýrskou" a pověřuje 

starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 8/90/22: RM neschválila projektovou dokumentaci investora … na stavbu 

"Přístavba a nástavba lisovny se změnou na RD s garáží, Vinařská, parc.č. 1264/2"  

 

Usnesení č. 9/90/22: RM požaduje úpravu projektové dokumentace investora … na stavbu 

"Přístavba a nástavba lisovny se změnou na RD s garáží, Vinařská, parc.č. 1264/2" v umístění 

vodoměrné šachty na vlastím pozemku investora.  

 

Usnesení č. 10/90/22: RM doporučuje ZM ke schválení souhlas budoucího nabyvatele 

pozemků p.č.1249/87, 1249/88 a 1249/89 v k.ú. Hustopeče u Brna s technickými podmínkami 

využívání pozemků a případnými ekologickými závazky při bezúplatném nabytí těchto 

pozemků. Text souhlasu a prohlášení je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 11/90/22: RM schválila podání žádosti o dotaci na projekt "Hustopečské skákání 

2022" v rámci výzvy Individuální dotace JMK 2022.  
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Usnesení č. 12/90/22: RM schválila dohodu o ukončení smlouvy o dílo s MUDr. Danou 

Papouškovou, Hoblíkova 4, 613 00 Brno, IČ: 70288283 na zajištění praní prádla. Text dohody 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/90/22: RM schválila smlouvu o dílo s Oční ambulancí Hustopeče s.r.o., 

Hoblíkova 4, 613 00 Brno, IČ: 11717157 na zajištění praní prádla v cenách dle ceníku města 

Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/90/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na zajištění legislativního 

provozu infokanálu s Jaroslavem Voborným se sídlem Palackého nám., 664 91 Ivančice, IČ: 

44040300 za částku 2.600 Kč měsíčně.  

 

Usnesení č. 15/90/22: RM schválila uzavření dodatku k rámcové smlouvě na zajištění 

sociálních pohřbů osob zemřelých na území města Hustopeče s panem Leošem Janči, trvale 

bytem: Perná 194, 691 86 Perná, IČ: 72486406, jakožto "poskytovatelem" na navýšení ceny za 

služby provedené dle této rámcové smlouvy, a to na cenu ve výši: 9.159 Kč včetně DPH.  

 

Usnesení č. 16/90/22: RM schválila projektovou dokumentaci pro dodatečné stavební 

povolení investora …, Alšova 796/18, Hustopeče na stavbu "RD s garáží – stavební úpravy a 

změna užívání, 2 bytové jednotky" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 17/90/22: RM schválila uzavření příkazní smlouvy s Českou poštou, s.p., 

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, IČ: 47114983 na provádění plateb SIPO za ceny dle 

platného ceníku zmocněnce. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 18/90/22: RM schválila pojistnou smlouvu č. 8603551377 s firmou: Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti zastupitelů v kalendářním 

roce 2022.  

 

Usnesení č. 19/90/22: RM schválila pojistnou smlouvu č. 8603551318 s firmou Kooperativa 

pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na základě které je pojištěna odpovědnost za škody 

vzniklé z činnosti úřadu v roce 2022.  

 

Usnesení č. 20/90/22: RM schválila pojistnou smlouvu č. 8603551744 s pojišťovnou 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, na základě které je pojištěn nový traktor 

NEW HOLLAND.  

 

Usnesení č. 21/90/22: RM neschvaluje prodej traktorů (Z6945, Z4911) zařazených v majetku 

Městských služeb Hustopeče. Nabídkové ceny nedosahují ceny dle znaleckého posudku.  

 

Usnesení č. 22/90/22: RM ruší usnesení č. 32/86/21 kterým: 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. 

 

Usnesení č. 23/90/22: RM schvaluje prodej traktorů (Z6945, Z4911) zařazených v majetku 

Městských služeb Hustopeče za minimálně cenu znaleckého posudku. Nabídka bude 

inzerována na inzertních webech s kritériem nejvyšší ceny. 
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Usnesení č. 24/90/22: RM schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace 

„Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského“ se Stavební projekční kancelář, Ing. Libor Schwarz, 

Dlouhá 2, Hustopeče, IČ: 10563229 za nabídkovou cenu 419.000 Kč bez DPH. Nabídka a 

smlouva jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 25/90/22: RM bere na vědomí nabídku firmy Stavoprojekta spol. s r.o. na 

zhotovení projektové dokumentace „Stavební úpravy penzionu pro seniory Žižkova 960/1, 

Hustopeče“ a související činnosti vedoucí k podání žádosti o dotaci.  

 

Usnesení č. 26/90/22: RM ukládá připravit smlouvu o dílo na zhotovení projektové 

dokumentace „Stavební úpravy penzionu pro seniory Žižkova 960/1, Hustopeče“ a související 

činnosti vedoucí k podání žádosti o dotaci se společností Stavoprojekta spol. s r.o., Kounicova 

67, Brno, IČ 18824307.  

 

Usnesení č. 27/90/22: RM schválila objednávku projektové dokumentace na konstrukci 

ochranné stěny na nádvoří domu U Synků směrem k domu p. … u projektanta OK. Atelier 

s.r.o., Pod zámkem 2881 / 5, 690 02 Břeclav, IČ: 60744456 za cenu 20.500 Kč bez DPH. 


