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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Výpis z usnesení z 96. schůze Rady města Hustopeče konané dne 
28.03.2022  v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 
 
Usnesení RM č. 1/96/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  
 
Usnesení RM č. 2/96/22: RM schválila zřízení adaptační skupiny pro ukrajinské děti  
 
Usnesení RM č. 3/96/22: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 29 ke Zřizovací listině 
příspěvkové organizace města Hustopeče Centrum volného času Hustopeče  
 
Usnesení RM č. 4/96/22: RM schválila pořádání veřejné sbírky na Zřízení a provoz adaptační 
skupiny pro ukrajinské děti. Sbírka bude zahájena po dni následujícím po doručení osvědčení 
JMKÚ o konání sbírky, s trváním na dobu neurčitou. Sbírka bude konána formou výběru 
finančních prostředků na zvlášť k tomu zřízený transparentní účet u České spořitelny a.s. a do 
pokladniček.  
 
Usnesení RM č. 5/96/22: RM bere na vědomí opodstatněné stížnosti rodičů na činnost 
ředitelky MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 961/5. 
 
Usnesení RM č. 6/96/22: RM schvaluje obsah vytýkacího dopisu adresovaného ředitelce MŠ 
Hustopeče, Na Sídlišti 961/5. 
 
Usnesení RM č. 7/96/22: RM schvaluje odejmutí osobního příplatku ředitelce MŠ Hustopeče, 
Na Sídlišti 961/5 s účinností od 1.4.2022. 
 
Usnesení RM č. 8/96/22: RM neschvaluje možnost rozdělení platby za zřízení věcného 
břemene k usnesení RM č. 24/78/21.  
 
Usnesení RM č. 9/96/22: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje objektu 
č. ev. 29, vedený jako jiná stavba, který se nachází na jeho pozemku p.č. 1325 v k.ú. Hustopeče 
u Brna. Prodej se uskuteční minimálně za cenu dle znaleckého posudku na stanovení tržní ceny 
objektu, 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 i 
náklady na zpracování znaleckého posudku i další náklady spojené s převodem pozemku.  
 
Usnesení RM č. 10/96/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora Ing. Šárka 
Varmužová na stavbu „Přístavba a nástavba lisovny se změnou na RD s garáží, Vinařská, 
parc.č. 1264/2“. Současně pověřuje starostku města podpisem projektové dokumentace.  
 
Usnesení RM č. 11/96/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s manžely Otáhalovými, 
Vinařská 164/42, 693 01 Hustopeče, na část pozemku p.č. KN 4813/61, vedený jako ostatní 
plocha, o výměře cca 23 m2, k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, na dobu neurčitou. 
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Nájemné se sjednává ve výší: 460 Kč/rok. Součástí smlouvy je i klauzule o zaplacení 
bezdůvodného obohacení za období 3 let zpětně.  
 
Usnesení RM č. 12/96/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s panem Saláškem, 
Dlouhá 1211/22, 693 01 Hustopeče, na část pozemku p.č. KN 4813/61, a p.č. KN 1330/3 oba 
společně vedené jako ostatní plocha, o výměře 70 m2, k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 
na dobu neurčitou. Nájemné se sjednává ve výší: 1.400 Kč/rok. Součástí smlouvy je i klauzule 
o zaplacení bezdůvodného obohacení za období 3 let zpětně.  
 
Usnesení RM č. 13/96/22: RM schválila uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě se Správou 
železnic, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO: 709 94 234, kterým se 
upřesňuje označení pronajímané plochy na pozemky p.č.1549/87, 1549/88 a 1549/89 v k.ú. 
Hustopeče u Brna a nájemné se navyšuje na 3.420 Kč + DPH. Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 14/96/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora Ondřej Kadlec, 
Starovice 353 na stavbu „RD Hustopeče, Nerudova 315/41 - odstranění stavby“ a pověřuje 
starostku podpisem situačního výkresu. Současně RM určuje kauci na zajištění opravy 
případných poškození chodníků na ul. Nerudova a Šafaříkova ve výši 20.000 Kč.  
 
Usnesení RM č. 15/96/22: RM doporučuje ZM ke schválení zrušení usnesení č.8/XXIV/21 
a schválení vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s 
Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČ: 70888337 na budoucí 
darování části 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 s podmínkami, že 
vlastní darovací smlouva bude uzavřena teprve po vybudování nového parkování 
Jihomoravským krajem v areálu Nemocnice Hustopeče v rozsahu alespoň 27 míst a vlastní 
darovací smlouva bude uzavřena společně s podpisem darovací smlouvy Jihomoravským 
krajem realizované stavby pod názvem „Přípojka jednotné kanalizace č. 2 Nemocnice 
Hustopeče“ na nabyvatele Město Hustopeče. Současně se Jihomoravský kraj zavazuje 
k vybudování dalších parkovacích míst dle generelu areálu nemocnice, a to do dvou let po 
odstranění jak budovy internátu, tak skladů. 
 
Usnesení RM č. 16/96/22: RM schválila změnu dílčího termínu pro 1. období následné péče 
v rámci dílčího plnění 1.: „Realizace prvků ÚSES III. v k.ú. Hustopeče“ a následné prodloužení 
lhůty pro podání nabídek do 02.05.2022 do 10.00hod.  
 
Usnesení RM č. 17/96/22: RM schválila podání žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku v 
rámci grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ na realizaci rekonstrukce skate parku v 
areálu CVČ Pavučina.  
 
Usnesení RM č. 18/96/22: RM doporučuje ZM ke schválení Přehled změn v majetku 
předaného k hospodaření v roce 2021 a stav majetku předaného k hospodaření k 31.12.2021 
příspěvkových organizací města:  
Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace  
Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace  
Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace  
Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace  
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Sportovní zařízení města Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace  
Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace  
 
Usnesení RM č. 19/96/22: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku 
města Hustopeče č. 1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  
 
Usnesení RM č. 20/96/22: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na prodej 
městského pozemku p.č. 1887, vedený jako zahrada, o výměře 252 m2, v k. ú. Hustopeče u 
Brna, na ul. Alšova. Prodej se uskuteční za cenu dle znaleckého posudku na stanovení tržní 
ceny pozemku.  
 
Usnesení RM č. 21/96/22: RM schválila za účelem realizace malého projektu „Tvář města 
Hustopeče a obce Habovka v proměnách času, žadatel město Hustopeče, číslo výzvy 
8/FMP/6c/I,N“ zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování 
realizovaného malého projektu a poskytnutého NFP v souladu s podmínkami poskytnutí 
pomoci s vyčleněnou celkovou částkou 27.795,50 EUR.  
 
Usnesení RM č. 22/96/22: RM schválila přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 
30, na adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a .., nar. ..., trvale bytem 
Lesní ..., Hodonín. Smlouva se uzavírá s platností od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023. Text smlouvy 
je přílohou zápisu 
 
Usnesení RM č. 23/96/22: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v 
souvislosti se stavbou plynárenského zařízení REKO VTL Brodské-Břeclav-Hustopeče, na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 5.000 Kč+DPH. Text smlouvy je přílohou 
zápisu. 
 
Usnesení RM č. 24/96/22: RM schválila uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o výpůjčce mezi 
Sportovními zařízeními města Hustopeče, p.o., Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 499 
63 147 a FC Hustopeče z.s., Šafaříkova 538/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 64327451, kterým se 
upravují podmínky provozu a užívání sportovišť a fotbalových kabin v areálu SPOZAM na 
adrese Brněnská 526/50, Hustopeče. Text dodatku je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 25/96/22: RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Tělovýchovnou 
jednotou Agrotec Hustopeče z.s., Šafaříkova 1016/22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655, FC 
Hustopeče, Šafaříkova 538/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 63427451 a Sportovními zařízeními 
města Hustopeče, p.o., Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 499 63 147, na užívání 
travnatého fotbalového hřiště s vybavením na části pozemku pč.885/1 o výměře 7.776 m2 v 
k.ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
 
Usnesení RM č. 26/96/22: RM schválila výpůjčku 5 laviček a 3 stojanů na odpadky během 
kulturní události Hafo fest 2022 konané ve dnech 09.04.2022 a 10.04.2022. 
 
Usnesení RM č. 27/96/22: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků s městysem Velké Němčice, IČ 00 283 690, se 
sídlem Městečko č.p. 85, Velké Němčice, PSČ 691 63. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  
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Usnesení RM č. 28/96/22: RM schválila Zprávu o pokrocích č. 3 k Auditu familyfriendly-
community.  
 
Usnesení RM č. 29/96/22: RM schválila zprávu o realizaci k Auditu familyfriendly-
community.  
 
Usnesení RM č. 30/96/22: RM schválila dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 29, na adrese 
Svat. Čecha 174/3, Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a ..., nar. ..., trvale bytem 
Dukelské nám. 2/2, Hustopeče, kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 30. 4. 2023. 
Text dodatku je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 31/96/22: RM schválila uzavření dohody o ukončení nájmu na bytě č. 30 na 
adrese Svat. Čecha 174/3, Hustopeče mezi městem Hustopeče a ..., nar. ..., trvale bytem Svat. 
Čecha 174/3, k datu 31. 3. 2022. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 32/96/22: RM schválila příspěvek města Hustopeče pro MAS Hustopečsko, 
z.s. ve výši 95.000 Kč.  
 
Usnesení RM č. 33/96/22: RM schválila hospodářský výsledek příspěvkových organizací za 
rok 2021, který je uveden v samostatné příloze. Zlepšený hospodářský výsledek jednotlivých 
organizací bude použit k tvorbě rezervních fondů organizací. Vykázaná ztráta u 2 
příspěvkových organizací (SPOZAM a CVČ) bude pokryta z rezervního fondu.  
 
Usnesení RM č. 34/96/22: RM doporučuje ZM ke schválení závěrečný účet města Hustopeče 
za rok 2021.  
 
Usnesení RM č. 35/96/22: RM schválila z důvodu administrativní chyby zrušení usnesení RM 
č. 43/95/22.  
 
Usnesení RM č. 36/96/22: RM schválila oslovení společnosti Gordic jako jediného dodavatele 
na veřejnou zakázku na služby s názvem „V 00548A – Automatizace a inovace pro město 
Hustopeče – upgrade AUP“. Zadávací dokumentace je přílohou zápisu.  
 
Usnesení RM č. 37/96/22: RM bere na vědomí tabulku, kde je uveden přehled výšky ceny 
nájmu za předzahrádky, plochy na venkovní posezení pro podnikatelské účely ve městě 
Hustopeče. K bodu se RM ještě vrátí na příštím jednání. 
 
 
 
 

…………………………  ………………………… 

PaedDr. Hana Potměšilová 
starostka 

 Bořivoj Švásta 
místostarosta 

 


