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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 98. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

26.04.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/98/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/98/22: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

služebnosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha Libeň, IČ: 04084063 na 

stavbu „0059/22 O2 (1716)_Hustopeče_KLIMA_CLA_OK“, která bude realizována na 

pozemku ve vlastnictví města parc.č. 192/7, k.ú. Hustopeče, na dobu neurčitou za jednorázovou 

úplatu 5.000 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 3/98/22: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o směnu 1/2 

spoluvlastnického podílu na pozemcích p.č. 3683/1, 3683/2, 3681, 3680, 3677, 3676 a 498/14 

vše v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR - SPUCR, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3  

 

Usnesení č. 4/98/22: RM schválila záměr pronájmu pozemků a jejich částí p.č.1226/8 a 1226/7 

o celkové výměře 45 m2 zapsaných na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu 12.05.–

31.08.2022 pro účely vybudování dočasného nájezdu na staveniště. Text záměru je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 5/98/22: RM schválila záměr pronájmu částí pozemků p.č.1226/7 a 1226/17 o 

celkové výměře 321 m2 zapsaných na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu 01.06.–

30.09.2022 pro účely dočasného umístění stavebních konstrukcí či techniky pro staveniště. 

Plocha bude v uvedeném období využita pouze po etapách v délce trvání vždy maximálně 15 

dní. U pronajaté plochy ze severní a východní strany bude ponechán průchozí koridor v šíři 

min. 1,2 m. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 6/98/22: RM bere na vědomí a předává do SK projektovou dokumentaci 

investora … na stavbu "Vinné sklepy, úprava a změna užívání, Na Hradbách parc.č. 378/8, 

378/9, 377" a předává do stavební komise.  

 

Usnesení č. 7/98/22: RM neschvaluje projektovou dokumentaci investora Nej.CZ s.r.o., 

Kaplanova 2252/8, Praha na stavbu "FTTH Hustopeče, optická přípojka pro BD V Aleji". 

Nesouhlasíme s trasováním přípojky přes plánované dětské hřiště k BD1. Doporučujeme 

trasovat přípojku ve stejné trase jako kabely NN.  

 

Usnesení č. 8/98/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., IČ: 

28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na vybudování inženýrských sítí pro 

„Hustopeče, rozš. NN, bytovky ČÁSLAVA“ s podmínkou úpravy trasy kabelů NN za 

kanalizační šachty při přechodu komunikace. Při splnění podmínky pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 9/98/22: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytování servisních služeb se 

společností Data Procon, s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno, IČ 25315056, na zajištění 

provozu mapové aplikace gis4u Města Hustopeče a souvisejících modulů. Smlouva je přílohou 

zápisu.  
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Usnesení č. 10/98/22: RM schválila pachtovní smlouvu s …, nar. …, bytem … na užívání 

pozemku p.č.3906/3 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční pachtovné 364 Kč.  

 

Usnesení č. 11/98/22: RM schválila dohodu o ukončení nájmu s .., nar. …, … na užívání 

pozemku p.č. 3906/3 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 12/98/22: RM schválila uzavření kupní smlouvy s Úsporným bydlením s.r.o., 

Nádražní 1000, 696 03 Dubňany, IČ: 26781981 na převod vlastnictví veřejného osvětlení na 

prodloužení ul. Herbenova v Hustopečích za kupní cenu 1 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/98/22: RM schválila zrušení usnesení č. 24/94/22 a schvaluje uzavření smlouvy 

v novém znění s Obnovou realit s.r.o., Bořetice 417, 691 08 Bořetice, IČ 02257271o převodu 

inženýrských sítí - splaškové kanalizace, dešťové kanalizace vč. 3 retenčních nádrží, vodovodu 

a veřejného osvětlení v lokalitě zástavby za Křížovým vrchem do majetku města za kupní cenu 

17.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/98/22: RM schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni č. HO - 

014330066805/001-MDP v návaznosti na dokončení stavby: "Hustopeče, Mrštíkova, k. NN, 

IVK s.r.o", na pozemku parc.č. 146/1, 284/1, 474/2, 474/3 v katastrálním území Hustopeče u 

Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav se společností EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 

Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400.  

 

Usnesení č. 15/98/22: RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v 

Domě U Synků na Muzejní kavárnu s Irenou Vrbovou se sídlem Nesvačilka 8, 664 54 Těšany, 

IČ 0499287.  

 

Usnesení č. 16/98/22: RM schválila objednávku projekčních prací na rekonstrukci pumpy na 

ulici Svat. Čecha v Hustopečích od Ing. arch. Heleny Strakové, IČ: 70446041, Brněnská 

798/51, 693 01 Hustopeče  

 

Usnesení č. 17/98/22: RM schválila uzavření Smlouvy č. CZ/FMP/6c/071 o poskytnutí 

nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů, s Region Bílé Karpaty, IČ 

70849153, se sídlem nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín. Text smlouvy je přílohou tohoto 

zápisu.  

 

Usnesení č. 18/98/22: RM schválila nájemní smlouvu s …, nar. …, …, 693 01 Hustopeče na 

prostory bývalé restaurace Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče o výměře 307 m2 za měsíční 

nájemné 6.000 Kč za účelem umístění herny pro pool billiard. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 19/98/22: RM doporučuje ZM ke schválení navýšení příspěvku na činnost ZŠ 

Hustopeče, Nádražní 4, o 480.000 Kč za účelem dokončení rekonstrukce elektroinstalace.  

 

Usnesení č. 20/98/22: RM schválila čerpání rezervního fondu ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, ve 

výši 20.000 Kč, s využitím na nákup učebních pomůcek pro projekt Digi Me - Hustopečsko 

3D.  

Usnesení č. 21/98/22: RM doporučuje ZM ke schválení navýšení příspěvku na činnost MŠ 

Hustopeče, Školní 25 ve výši 140.000 Kč. Navýšení bude využito na dofinancování projektu 

na pořízení nových herních prvků.  
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Usnesení č. 22/98/22: RM bere na vědomí návrhy Komise pro územní plánování a ukládá 

předat odboru územního plánování k posouzení a vyjádření.   

 

Usnesení č. 23/98/22: RM schválila vyřazení majetku v celkové hodnotě 565.471,36 Kč dle 

přiloženého soupisu. Majetek bude vyřazen likvidací - odvozem do šrotu. Odpovídá: … 

 

Usnesení č. 24/98/22: RM schválila objednávku dodávky vánočního osvětlení od společnosti 

Atelier Maur s.r.o., Libušínská 575/82, 32600 Plzeň, IČ: 25241885, za nabídkovou cenu 

70.826,14 Kč vč. DPH. Nabídka je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/98/22: RM schválila organizační změnu na MěÚ Hustopeče, spočívající ve 

změně 10. platové třídy na platovou třídu 11, a to u pracovní pozice „Interní auditor, Finanční 

kontrola“, s účinností od 01.05.2022. Počty úvazků se nemění.  

 

Usnesení č. 26/98/22: RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb č. JMK075258/22/OSV mezi Městem Hustopeče a 

Jihomoravským krajem, ve výši 237.900 Kč. Text smlouvy je přílohou.  

 

Usnesení č. 27/98/22: RM schválila uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě elektr. 

komunikací, pod označením „VPIC Hustopeče - Propojení ulic “, za cenu 235.628 Kč, se 

společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 

04084063.  

 

Usnesení č. 28/98/22: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce ,,Ochranná stěna na nádvoří domu U Synků, Hustopeče" 

 

Usnesení č. 29/98/22: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ,,Ochranná stěna na nádvoří domu U 

Synků, Hustopeče": …, náhradníci: … 

 

Usnesení č. 30/98/22: RM pověřila vedení města zajistit výběr oslovených uchazečů na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ,,Ochranná stěna na nádvoří domu U 

Synků, Hustopeče" 

 

Usnesení č. 31/98/22: RM schválila zrušení usnesení č. 28/97/22 a ukládá vyzvat majitele 

pozemku p.č. 1057 v k. ú Hustopeče u Brna k okamžitému odstranění svodu dešťových vod 

směřujících na přilehlý městský pozemek – chodník.  

 

 
 


