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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 100. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

23.05.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/100/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/100/22: RM schválila dodatek č. 4 na stavbu: Stavební práce na objektu 

Střelnice, Hustopeče, se zhotovitelem společností VISPO CZ. s.r.o. se sídlem Dolní Valy 

3940/2, 695 01 Hodonín. Předmětem dodatku č. 4 je prodloužení termínu realizace do 

29.07.2022. 

 

Usnesení č. 3/100/22: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na prodej části p.č. 

868/1 o výměře cca 18 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna. 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. 4/100/22: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru směny části 

městského pozemku p.č. 2600/1 o výměře cca 380 m2 za pozemek p.č. 2879/121, obojí zapsáno 

v k.ú. Hustopeče u Brna s doplatkem ve výši dle znaleckého posudku. Cenu znaleckého 

posudku uhradí žadatel na základě objednávky města. Náklady spojené se směnnou smlouvou 

hradí navrhovatel. 

 

Usnesení č. 5/100/22: RM předává do SK projektovou dokumentaci investora IVK spol. s 

r.o., Mrštíkova 104/2, Hustopeče, IČ: 46903950 na stavbu "Stavební úpravy, přístavba, půdní 

vestavba Mrštíkova 2, Hustopeče" ve stupni ke stavebnímu řízení. 

 

Usnesení č. 6/100/22: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke SOD ze dne 02.07.2021 se 

zhotovitelem Projekce dopravních staveb s.r.o., Školní 1793/13, Břeclav, IČ: 09669698.  

 

Usnesení č. 7/100/22: RM předává do SK projektovou dokumentaci pro stavební povolení 

investora … a … na stavbu "Novostavba RD, parc.č. 4792/233 k.ú. Hustopeče u Brna"  

 

Usnesení č. 8/100/22: RM schválila 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" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 9/100/22: RM schválila uzavření smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 

17. AGROTEC PETRONAS rally 2022 s AGROTEC a.s. se sídlem Brněnská 74, 693 01 

Hustopeče, IČ 00544957. 

 

Usnesení č. 10/100/22: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na nadlimitní veřejnou 

zakázku na služby: "Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče", pro obě 

dílčí plnění, a to nabídku uchazeče: STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí Svobody 

362, 686 04 Kunovice.  
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Usnesení č. 11/100/22: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech na nadlimitní veřejnou 

zakázku na služby: „Založení prvků ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“,  

pro Dílčí plnění 1: "Realizace prvků ÚSES III v k.ú. Hustopeče":  

2. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno  

3. H - REKULTIVACE, a.s., IČ: 25032739, Černovice 226, 430 01 Chomutov  

4. STROMMY COMPANY s.r.o., IČ: 01919652, Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  

5. VYKRUT Zahradní služby, a.s., IČ: 03921921, Pavlova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh  

6. Zahradnické úpravy s.r.o., IČ: 27707113, Jílkova 124, 615 32 Brno  

7. Gabriel s.r.o., IČ: 25419455, Terezín, České Kopisty 208, 41201.  

pro Dílčí plnění II: „NÁVRH SÍDELNÍ ZELENĚ U BYTOVÝCH DOMŮ V ULICI GEN. 

PEŘINY V HUSTOPEČÍCH“:  

2. KAVYL, spol. s r.o., IČ: 49975358, Mohelno 563, 675 75 Mohelno  

3. STROMMY COMPANY s.r.o., IČ: 01919652, Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora  

4. URBAN FORESTRY s.r.o., IČ: 14057476, Dolnice 12, 621 00 Brno  

5. Gabriel s.r.o., IČ: 25419455, Terezín, České Kopisty 208, 41201  

 

Usnesení č. 12/100/22: RM schválila uzavření smluv o dílo na realizaci předmětu nadlimitní 

veřejné zakázky na služby: „Založení prvku ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“ 

pro oba dílčí plnění, se společností STAVBY VANTO, s.r.o., IČ: 28269314, Náměstí Svobody 

362, 686 04 Kunovice. Text smluv je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/100/22: RM schválila přijetí dotace ve výši 50 tis. Kč, Smlouvu o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje (č. JMK075911/22/ORR) na realizaci projektu "TIC 

Hustopeče 2022". Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/100/22: RM schválila uzavření krátkodobé nájemní smlouvy s Jednotou, 

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

části pozemků p.č.1226/7 a p.č.1226/17 o celkové výměře 321 m2 zapsaných na LV č.10001 v 

k.ú. Hustopeče u Brna na dobu 30 dnů od 01.06.2022 pro účely dočasného umístění stavebních 

prvků či techniky pro staveniště za nájemné 32.100 Kč + DPH. U pronajaté plochy ze severní 

a východní strany bude ponechán průchozí koridor v šíři min. 1,2 m. Rada města pověřuje 

starostku uzavřením smlouvy.  

 

Usnesení č. 15/100/22: RM schválila dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě na 

zpracování PD ,,IS za Generála Peřiny", kterým se prodlužuje termín dokončení realizační 

dokumentace vč. podkladů pro veřejnou zakázku o 1 měsíc. Rada města pověřuje starostku 

uzavřením dodatku ke smlouvě. 

 

Usnesení č. 16/100/22: RM bere na vědomí nesouhlas společnosti EG. D s napojením VO. 

 

Usnesení č. 17/100/22: RM bere na vědomí informace o průběhu stavby komunikace Žižkova 

– Brněnská. 

 

Usnesení č. 18/100/22: RM schválila žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 na ul. Smetanova 

78/2, Hustopeče, …, nar. …, …, nar. … a …, nar. … a …, nar. …, všichni trvale bytem …, 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 19/100/22: RM schválila dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu bytu č. 3, na adrese 

Smetanova 78/2 Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …, …, nar. …, …, 
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nar. … a …, nar. …, všichni trvale bytem …, Hustopeče, kterým se současným nájemníkům 

prodlužuje nájem do 31.05.2023. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 20/100/22: RM schválila ukončení nájmu na bytě č. 13 na adrese Svat. Čecha 

174/1 v Hustopečích dohodou pro …, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče, a to k datu 

31.05.2022.  

 

Usnesení č. 21/100/22: RM schválila dohodu o ukončení nájmu na bytě č. 13 na adrese Svat. 

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

datu 31.05.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 22/100/22: RM schválila žádost Lenky Kouřilové, nar. …, trvale bytem …, 

Hustopeče, o prodloužení nájmu bytu č. 28, Svat. Čecha 174/3, Hustopeče a to do 31. 5. 2023.  

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu č. 28, na adrese Svat. Čecha 174/3, 

Hustopeče, uzavřený mezi městem Hustopeče a …, nar. …., trvale bytem …., Hustopeče, 

kterým se současné nájemnici prodlužuje nájem do 31.05.2023. Text dodatku je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 23/100/22: RM schválila schvaluje přidělení bytu č. 1 na adrese Žižkova 1476/22 

a, Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem …, Hustopeče. 

 

Usnesení č. 24/100/22: RM schválila smlouvu o nájmu bytu č. 1 na adrese Žižkova 1476/22 

a, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem 

…, Hustopeče od 01.06.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/100/22: RM schválila Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 

služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2022 s městem Velké Pavlovice. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/100/22: RM doporučuje ZM schválení žádosti o navýšení rozpočtu ZŠ 

Komenského vyjma částky na malování a telefony. 

 

Usnesení č. 27/100/22: RM bere na vědomí změnu ceníku Centra volného času Hustopeče, 

Šafaříkova 1017/40, Hustopeče, IČ: 712 00398 v úseku půjčovna.  

 

Usnesení č. 28/100/22: RM schválila výběr autora jubilejní kašny na nádvoří domu U Synků 

paní Evu Ross-Baczynskou, Droga do Rojów 11, 34-500 Zakopane. 

 

Usnesení č. 29/100/22: RM ukládá majetkoprávnímu odboru přípravu smlouvy o dílo na 

vyhotovení jubilejní kašny na nádvoří domu U Synků s paní Evou Ross-Baczynskou, Droga do 

Rojów 11, 34-500 Zakopane. 

 

Usnesení č. 30/100/22: RM předává vinařské komisi vytipování míst k přemístění sochy 

kvasinky vinné.  

 

Usnesení č. 31/100/22: RM schválila jako dodavatele nových kuchyňských linek v Penzionu 

pro důchodce firmu Interia 3000. 

 

Usnesení č. 32/100/22: RM schválila zapracovat do 3.RO města Hustopeče pro rok 2022 

předložené změny.  
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Usnesení č. 33/100/22: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu: "Ochranná stěna na nádvoří domu U Synků, Hustopeče", a to nabídku uchazeče:  

SASTA CZ, a.s., se sídlem: Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, IČ: 26240980 s nabídkovou 

cenou ve výši: 778.800,53 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 34/100/22: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech na veřejnou zakázku 

malého rozsahu: „Ochranná stěna na nádvoří U Synků, Hustopeče“. Na druhém místě se 

umístila nabídka uchazeče: VHS Břeclav s.r.o., se sídlem: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, 

IČ: 42324149 

 

Usnesení č. 35/100/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci předmětu veřejné 

zakázky malého rozsahu: „Ochranná stěna na nádvoří domu U Synků, Hustopeče“ se 

společností: SASTA CZ, a.s., se sídlem: Votroubkova 546/11, 620 00 Brno IČ: 26240980. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 


