
Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Usnesení z 93. schůze Rady města Hustopeče konané dne
14.02.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/93/22: RM schválila program jednání dnešní RM. 

Usnesení č. 2/93/22: RM doporučuje ZM schválení  vyhlášení záměru prodeje  městského
pozemku p.č. 1065/1, vedeného jako ostatní plocha, o výměře 40 m2, v obci Hustopeče, v k.ú.
Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 1000, v lokalitě Žižkova 702/20, Hustopeče. Prodej se
uskuteční za cenu dle znaleckého posudku na stanovení tržní ceny pozemku, minimálně však
za  980  Kč/m2  s  tím,  že  žadatel  uhradí  zálohu  ve  výši  5.000  Kč  za  úhradu  znaleckého
posudku. V případě schválení prodeje konkrétnímu kupujícímu, tento uhradí spolu s prodejní
cenou  pozemku  a  nákladu  na  zpracování  znaleckého  posudku  i  další  náklady  spojené  s
převodem pozemku.

Usnesení č. 3/93/22: RM schvaluje  vyhlášení záměru pronájmu části městského pozemku
p.č.  4813/16,  vedeného  jako  ostatní  plocha,  v  obci  Hustopeče,  k.ú  Hustopeče  u  Brna,
zapsaného  na  LV  č.  10001,  v  lokalitě  Kpt.  Jaroše,  o  výměře  cca  23  m2.  O  vyhlášení
informovat stávajícího uživatele.

Usnesení č. 4/93/22: RM schvaluje  vyhlášení záměru pronájmu části městského pozemku
p.č.  4813/16,  vedeného  jako  ostatní  plocha,  v  obci  Hustopeče,  k.ú  Hustopeče  u  Brna,
zapsaného  na  LV  č.  10001,  v  lokalitě  Kpt.  Jaroše,  o  výměře  cca  48  m2.  O  vyhlášení
informovat stávajícího uživatele.

Usnesení č. 5/93/22: RM ukládá  Stavební komisi prověřit žádost o koupi části městského
pozemku p.č.  4813/16,  vedeného jako ostatní  plocha,  v obci  Hustopeče,  k.ú Hustopeče  u
Brna, zapsaného na LV č. 10001, v lokalitě Kpt. Jaroše, o výměře cca 23 m2 a i sousední
lochy  o  výměře  cca  47  m2.  Prověřit  zejména  z hlediska  budoucího  napojení  plánované
výstavby v lokalitě nad sklepy v ul. Vinařská a dalšího rozvoje dle územní studie S2. 

Usnesení  č.  6/93/22: RM  schválila  projektovou  dokumentaci  investora  KUTARI  a.s.,
Fügnerovo náměstí  1808/3, Praha, IČ: 05380791 na akci "Obchodní centrum Hustopeče –
Kaufland a RP" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení  č.  7/93/22: RM  schválila  projektovou  dokumentaci  investora  Vodovody  a
kanalizace Břeclav a.s. na stavbu „VDJ Hustopeče – oplocení a zpevněné plochy“ a pověřuje
starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení č. 8/93/22: RM schválila  vyhlášení záměru na uzavření nájemních smluv na ul.
Alšova. Jedná se o tyto pozemky: p.č. 1884, o výměře 286 m2 a p.č. 1903, o výměře 146 m2,
vše vedené jako zahrada, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec
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Hustopeče.  Jedná se  o  pozemky,  které  navazují  na  zahrady  u  rodinných  domů.  Nájemní
smlouvy budou uzavírány na jednotlivé pozemky. 

Usnesení č. 9/93/22: RM schválila  uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s NH -
ŠEKR spol. s r.o., Bratislavská 587/16, 693 01 Hustopeče, IČ: 46968776 na užívání reklamní
plochy autobusové zastávky na pozemku p.č.8291/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. Text dohody je
přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/93/22: RM schválila ukončení smlouvy o poskytnutí služeb uzavřenou mezi
Městem Hustopeče  a  Diakonií  Broumov,  soc.  družstvo,  V Důlni  913,  542 32 Úpice,  IČ:
49289977 ve znění pozdějších dodatků, kterou byl zajištěn sběr použitého textilu na území
města Hustopeče.

Usnesení  č.  11/93/22: RM  schválila  podání  žádosti  do  dotačního  programu  „Podpora
zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2022“ na
projekt „TIC Hustopeče 2022“. 

Usnesení č.  12/93/22: RM schválila  podání žádosti  do dotačního programu „Poskytování
dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2022“ na projekt
„Zahrada MŠ Na Sídlišti“ a zajištění spolufinancování v min. výši 20 %. 

Usnesení č.  13/93/22: RM schválila  podání žádosti  do dotačního programu „Poskytování
dotací v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2022“ na projekt
„Venkovní učebna ZŠ Komenského“ a zajištění spolufinancování v min. výši 20 %. 

Usnesení  č.  14/93/22: RM  schválila  podání  žádosti  do  dotačního  programu  „Podpora
památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022“ na projekt „Rekonstrukce
kříže, Hustopeče“ a zajištění spolufinancování v min. výši 50 %. 

Usnesení č. 15/93/22: RM schválila podání žádosti do dotačního programu „Podpora rozvoje
v oblasti kultury a památkové péče v roce 2022“ na projekt „Rekonstrukce střechy městského
domu, Hustopeče“ a zajištění spolufinancování v min. výši 50 %. 

Usnesení  č.  16/93/22: RM  schválila  podání  žádosti  o  poskytnutí  dotace  z  rozpočtu
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora adaptačních opatření na změnu
klimatu v roce 2022, dotační titul 2 Následná péče o zeleň, na projekt „Následná péče o zeleň
2022, Hustopeče.“ 

Usnesení  č.  17/93/22: RM  schválila  uzavření  smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene
služebností inženýrské sítě se společností Nej.cz s.r.o., se sídlem Kaplanova 2252/8, Chodov,
148 00 Praha 4, IČ: 03213595 na pozemku KN p.č. 1243/1, 1261/2, 1243/6, 1243/7 vše v k. ú.
Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, zapsaných na LV č. 10001 u Katastr. úřadu pro JMK,
katastrální  prac. Hustopeče (optická trasa Vinařská, připojení  BD Sýpka, trasa Nádražní –
Vinařská), za úplatu: 5.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 18/93/22: RM schválila revize dodatku č.3 na stavbu: Stavební práce na objektu
Střelnice,  Hustopeče,  se zhotovitelem společností  VISPO CZ. s.r.o.  se sídlem Dolní  Valy
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3940/2, 695 01 Hodonín. Předmětem dodatku č. 3 je změna rozsahu prací dle přiložených
změnových listů  č. 4 - 7.  Změny jsou odsouhlaseny do výše smluvní rezervy,  jedná se o
dodatek bez navýšení ceny díla a termínu realizace. 

Usnesení č. 19/93/22: RM schválila objednávku č. 58/2022 ve výši 104.880,95 (126.905,95
včetně  DPH)  s  firmou  HaSt,  spol.  s  r.o.,  sídlo  Havlíčkova  28,  690  01  Hustopeče,  IČ:
25325043, na doplnění odvodnění městského stadionu. 

Usnesení č. 20/93/22: RM schválila vyřazení majetku MŠ Hustopeče, Na Sídlišti v celkové
hodnotě 353 456,10 Kč. Výčet majetku je uveden v samostatné příloze.  Vyřazení majetku
proběhne likvidací. Za likvidaci odpovídá ředitelka organizace. 

Usnesení č. 21/93/22: RM bere na vědomí informaci o podané žádosti o Odlišné organizaci
školního roku podanou ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 na MŠMT. 

Usnesení č. 22/93/22: RM schválila čerpání z rezervního fondu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4,
ve výši 47.000 Kč. Částka bude využita na nákup pomůcek pro žáky. 

Usnesení č. 23/93/22: RM schválila objednávku na dodávku prací a materiálu pro ozelenění
silničního ostrůvku mezi ZŠ Hustopeče, Komenského a SOŠaSOU Hustopeče, firmou Ing.
Martin  Dratva,  Příční  378,  Hrušovany  u  Brna,  IČ:  69759944,  na  nabídkovou  cenu
29.759,50 Kč. Nabídka je přílohou zápisu.

Usnesení č. 24/93/22: RM schválila ukončení nájmu bytu č. 1 na adrese Žižkova 1475/22a v
Hustopečích dohodou pro ..., Velké Němčice, a to k datu 28. 2. 2022.

Usnesení č. 25/93/22: RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 1 na adrese Žižkova
1475/22a, Hustopeče mezi městem Hustopeče a ..., Velké Němčice, k datu 28. 2. 2022. Text
smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/93/22: RM schválila  uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne
19.01.2022 s paní ..., a panem ..., oba trvale bytem: ..., 691 67 Šakvice, v bytě č. 216 v Domě-
Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1 v Hustopečích, a to s účinností od 28.02.2022. 

Usnesení č. 27/93/22: RM schválila vyvěšení Tibetské vlajky v rámci kampaně „Vlajka pro
Tibet“ dne 10.03.2022 na budovu Radnice 

Usnesení č. 28/93/22: RM schválila zapojení Města Hustopeče do projektu Jihomoravského
kraje FabLab Experience v Hustopečích. Zapojení je včetně bezplatné zápůjčky prostranství
dolní části Dukelského náměstí pro umístění prezentačního kamionu –pojízdné laboratoře a
souhlasu s vjezdem této techniky na Dukelské náměstí.

Usnesení  č.  29/93/22: RM  vzala  na  vědomí  informaci  o  organizaci  160.  Ročníku
Milevských Maškar dne 26.2.2022

Usnesení  č.  30/93/22: RM  schválila  organizační  změny  Městského  úřadu  Hustopeče
spočívající ve změně platové tabulky z 9. do 10. platové třídy na Odboru správních činností
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Městského  úřadu  Hustopeče,  z  důvodu  změny  pracovní  náplně,  s  účinností  od  1.3.2022.
Celkový počet pracovních úvazků se nemění. 

Usnesení č. 31/93/22: RM schválila uzavření kupní smlouvy na prodej traktoru Zetor 6945,
reg. značka BV 45-33, v.č. 8008 z majetku města Hustopeče panu ..., Raková u Konice ...,
798 57, za cenu 280.000 Kč vč. DPH. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 32/93/22: RM schválila uzavření kupní smlouvy na prodej traktoru Zetor 4911,
reg. značka BV 51-69, v.č.  1663, z majetku města Hustopeče panu ...,  Ropice ...,  739 61
Třinec, za cenu 150.000 Kč vč. DPH. Smlouva je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  33/93/22: RM schválila  vyhlášení  záměru  na  zakoupení  techniky pro město
Hustopeče – sekačka – mulčovač 4x4, šířka 92 cm, v ceně do 300.000 Kč vč DPH.

Usnesení č. 34/93/22: RM bere na vědomí vyjádření ředitele k hospodářskému výsledku
Sportovního zařízení města Hustopeče p.o. za rok 2021. Vyjádření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 35/93/22: RM neschvaluje vyhlášení záměru pro umístění reklamní plochy na
části pozemku p.č. 1413/25 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 36/93/22: RM schválila podání žádosti o pokácení 2 ks stromů – višně na ulici
Školní, na pozemku p.č. 2115 v k.ú. Hustopeče u Brna, z důvodu poškozování vodovodu.

Usnesení č. 37/93/22: RM bere na vědomí informaci o existenci smlouvy na zajištění údržby
obslužné komunikace k Hilľs.

Usnesení  č.  38/93/22: RM  bere  na  vědomí informaci  o  podané  nabídce  na  pronájem
restaurace Spol. domu. Protože ještě běží doba pro podání nabídek, vrátí  se RM k tomuto
bodu na příštím jednání.

Usnesení  č.  39/93/22: RM schválila  uzavření  smlouvy  o  souhlasu  s realizací  stavebního
záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM č. SŘ 005/22 CH, pro stavbu „Propojení VO
komunikace na ulici Žižkova a Brněnská v Hustopečích“ s ČR-Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Smlouva je
přílohou zápisu.

…………………………     ………………………… 
   PaedDr. Hana Potměšilová starostka  Bořivoj Švásta místostarosta
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