
1 

Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 99. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

09.05.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/99/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/99/22: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemků pod komunikací p.č. KN 4549/14, 4549/15 a 4549/20 v k.ú. Hustopeče u 

Brna od ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 

nábřeží 390/42, PSČ 128 00 Praha 2. 

 

Usnesení č. 3/99/22: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku p.č. 

495/2, v k.ú. Hustopeče u Brna, se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 

Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 a ŘSD, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - 

Nusle, IČ: 65993390, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši: 5.000 Kč.  

 

Usnesení č. 4/99/22: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 na akci:  "Hustopeče, 

MŠ, přel. NN, obec", za jednorázovou náhradu ve výši 6.650 Kč  

 

Usnesení č. 5/99/22: RM schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni se společností EG.D, 

a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole 602 00 Brno, IČ: 280 85 400 na akci „TR Hustopeče - stav. 

a tech. úpravy", za jednorázovou úhradu ve výši: 5.000 Kč.  

 

Usnesení č. 6/99/22: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene s budoucí povinnou EG.D a.s., Lidická 1873/36, Brno, IČ: 28085400 na stavbu 

„1030071451 Hustopeče, rozš. NN, bytovky ČÁSLAVA“, která bude realizována na 

pozemcích ve vlastnictví města parc.č.2006/16, 2051/4, 2052/2, 4542/248, 4542/334, 4542/415, 

4542/497, k.ú. Hustopeče, na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 17.800 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 7/99/22: RM schvaluje setrvání platnosti usnesení RM č. 24/78/21 ve věci zřízení 

věcného břemene na pozemky p.č.44/1 a 45/1 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 8/99/22: RM neschválila projektovou dokumentaci investora … na stavbu "Vinné 

sklepy, úprava a změna užívání, Na Hradbách parc.č. 378/8, 378/9, 377". RM požaduje doložit 

k projektu souhlasné stanovisko Odboru územního plánování MěÚ Hustopeče 

 

Usnesení č. 9/99/22: RM neschválila žádost …, …, Hustopeče u povolení vybudování 

parkovacího místa před RD Palackého 418/9 na pozemku města parc.č. 141/1, k.ú. Hustopeče 

u Brna.  

 

Usnesení č. 10/99/22: RM neschválila udělení souhlasu se stavbou plotu …. na pozemku p.č. 

156 v k.ú. Hustopeče u Brna dle PD pod názvem "Umístění plotu Palackého 421/3, 693 01 

Hustopeče, parc. č. 155,156, k.ú. Hustopeče". Současně RM ukládá jednat se žadatelem o 

úpravě projektu a podmínkách se stavbou souvisejících.  
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Usnesení č. 11/99/22: RM schválila dohodu o ukončení pachtovní smlouvy s …, nar. …, …, 

693 01 Hustopeče na užívání pozemku p.č.5767/5 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 12/99/22: RM schválila pachtovní smlouvu s …, nar. …, …, 602 00 Brno na 

užívání pozemku p.č.5767/5 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční pachtovné 629 Kč/rok.  

 

Usnesení č. 13/99/22: RM schválila pachtovní smlouvu s …, nar…, …, 693 01 Hustopeče na 

pozemky p.č.5235/12 a 5758/1 zapsané na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za roční 

pachtovné 788 Kč/rok. Text smlouvy je přílohu zápisu.  

 

Usnesení č. 14/99/22: RM doporučuje ZM neschválení záměru prodeje pozemků p.č.5235/12 

vedeného jako ostatní plocha a p.č.5758/1 vedeného jako zahrada, vše zapsané na LV č.10001 

v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 15/99/22: RM schválila dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Ratolestí Brno, 

Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno, IČ: 65348893 na části nebytového prostoru v 1. PP objektu 

Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče o orientační výměře 41,57 m2.  

 

Usnesení č. 16/99/22: RM schválila vyhlášení záměru uzavření nájemní smlouvy k části 

nebytového prostoru v 1. PP objektu Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, která je součástí pozemku par.č. KN 1074/2 vedeném jako zastavěná plocha a 

nádvoří, zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče: místnost o orientační výměře 

41,57 m2.  

 

Usnesení č. 17/99/22: RM schválila nájemní smlouvu s Jednotou, spotřebním družstvem v 

Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ: 00032247 na pozemky a jejich části 

p.č.1226/7, 1226/8, p.č.1228/6, 1228/27 a 1228/28 o souhrnné výměře 262 m2 zapsaných na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu do 30.9.2022 s měsíční opcí pro účely vybudování 

dočasného oplocení staveniště za měsíční nájemné 7.860 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 18/99/22: RM schválila krátkodobou nájemní smlouvu s Jednotou, spotřebním 

družstvem v Mikulově, Kostelní náměstí 157/9, 692 43 Mikulov, IČ: 00032247 na pozemky a 

jejich části p.č.1226/7, 1226/8 o souhrnné výměře 45 m2 zapsaných na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na dobu do 08.06.2022 pro účely vybudování dočasného nájezdu na 

staveniště za měsíční nájemné 4.500 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 19/99/22: RM schválila zrušení usnesení č. 14/91/22 a schválila uzavření nové 

smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na Hustopečské skákání Agrotec 2022 se 

společností Contera Park Hustopeče s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČ:07959966. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 20/99/22: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: „Oprava rozhledny Hustopeče" s nabídkou uchazeče TEPLOTECHNA Ostrava a.s., 

IČO 451 93 771, se sídlem Ostrava – Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, 710 00 ve výši 

947.104 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 21/99/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na 

veřejnou zakázku malého rozsahu: „Oprava rozhledny Hustopeče", TEPLOTECHNA Ostrava 

a.s., IČO 451 93 771, se sídlem Ostrava – Slezská Ostrava, Šenovská 101/543, 710 00. 
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Podepsání smlouvy je podmíněno schválením navýšení vyhrazených prostředků na realizaci 

akce v rozpočtovém opatření zastupitelstvem města. 

 

Usnesení č. 22/99/22: RM schválila přijetí dotace ve výši 100 tis. Kč, Smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt Přírodní školní zahrada, Hustopeče a 

zajištění spolufinancování.  

 

Usnesení č. 23/99/22: RM bere na vědomí možnosti dotačního spolufinancování interiérů 

Střelnice.  

 

Usnesení č. 24/99/22: RM vzala na vědomí přehled ceny nájmů za předzahrádky, plochy na 

venkovní posezení ve městě Hustopeče. 

 

Usnesení č. 25/99/22: RM neschválila zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na stavební práce „Polní cesta u Štinkavky, Hustopeče“. Text výzvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/99/22: RM ukládá připravit vyhlášení veřejné zakázky na výdejnu obědů ZŠ 

Nádražní.  

 

Usnesení č. 27/99/22: RM neschvaluje nové napojení kanalizační přípojky stavby 

"Supermarket COOP Hustopeče" přes pozemek p.č.1228/6 v.k.ú. Hustopeče u Brna z důvodu 

hrozícího zásahu do nové cyklostezky. 

 

Usnesení č. 28/99/22: RM ukládá městské policii prověřit zábory chodníku v centru města 

Hustopeče (ulice Bratislavská, Brněnská, Dobrovského, Janáčkova, Husova, Mrštíkova, 

Smetanova, Dukelské náměstí) k umísťování jakéhokoliv reklamního zařízení, či vystavování 

zboží či jiných předmětů, jimiž by mohlo docházet k omezení průchozího profilu chodníku. 

Výsledky šetření předá městská policie Odboru přestupků a silničního hospodářství Městského 

úřadu Hustopeče k vydání výzvy k odstranění či jinému opatření dle zákona.  

 

Usnesení č. 29/99/22: RM schválila úpravu ceny vstupenek na Burčákové slavnosti 2022 dle 

návrhu o.s. Marketing a kultura města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 30/99/22: RM vzala na vědomí výsledek hospodaření SPOZAM za 1.Q/2022.  

 

Usnesení č. 31/99/22: RM schválila umístění reklamních zařízení uvnitř areálu SPOZAM, dle 

požadavku ředitele SPOZAM. 

 

Usnesení č. 32/99/22: RM vzala na vědomí dopis ředitelky MŠ Na Sídlišti a vyhodnocení 

dotazníku spojenosti rodičů.  

 
Usnesení č. 33/99/22: RM vzala na vědomí protokol o kontrole České školní inspekce na MŠ 

Hustopeče, Školní 25.  

 

Usnesení č. 34/99/22: RM vzala na vědomí přijetí dotace ze státního rozpočtu na financování 

výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022. 

 

Usnesení č. 35/99/22: RM vzala na vědomí výsledky dotačního řízení na výkon činností 

sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) krajům, hl. m. Praze, obcím s 

rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2022 
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Usnesení č. 36/99/22: RM schválila zapůjčení obřadní místnosti za účelem předávání mat. 

vysvědčení dne 02.06.2022 od 15:00 hod. do 18:00 hod. pro Gymnázium T. G. Masaryka 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 37/99/22: RM schválila obsazení dvoupokojového bytu č. 216 na Penzionu pro 

seniory, výjimečně jednotlivcem, který je schopný si tyto náklady hradit z vlastních zdrojů.  

 

Usnesení č. 38/99/22: RM schválila ukončení nájmu na bytě č. 15 na adrese Svat. Čecha 174/1 

v Hustopečích dohodou pro …, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, a to k datu 31.05.2022.  

 

Usnesení č. 39/99/22: RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu na bytě č. 15 na adrese Svat. 

Čecha 174/1, Hustopeče mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …, k datu 

31.05.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 40/99/22: RM vzala na vědomí konečný návrh podoby Rajhradské study.   

 

Usnesení č. 41/99/22: RM schválila výběr dodavatele na veřejnou zakázku "V 00548B – 

Automatizace a inovace pro město Hustopeče - dodávka POB - nové vyhlášení" GORDIC spol. 

s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO: 47903783.  

 

Usnesení č. 42/99/22: RM schválila smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky "V 00548A – 

Automatizace a inovace pro městu Hustopeče - dodávka POB - nové vyhlášení" se zhotovitelem 

GORDIC spol. s r.o., Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, IČO 47903783, za cenu 240.000 Kč + 

DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 43/99/22: RM vzala na vědomí informace o přijetí dětí do mateřských škol 

v Hustopečích pro školní rok 2022/23. 

 

Usnesení č. 44/99/22: RM vzala na vědomí zprávu k výsledku hospodaření školy ZŠ 

Hustopeče, Komenského 163/2 za 1. Q 2022 a žádost o navýšení dotace na opravy.  

 

Usnesení č. 45/99/22: RM schvaluje zrušení usnesení RM č. 51/2/18 a současně schvaluje 

nové složení Stavební komise v tomto složení: předseda – Michal Stehlík, tajemník komise – 

…, členové – … 

 

Usnesení č. 46/99/22: RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora adaptačních opatření na změnu 

klimatu v roce 2022, č. JMK076078/22/ORR na realizaci projektu „Následná péče o zeleň 2022 

Hustopeče“. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

 


