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Město Hustopeče, rada města Hustopeče  

Usnesení ze 101. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

06.06.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče  

Usnesení č. 1/101/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/101/22: RM schválila udělení Ceny starostky města Hustopeče pro rok 2022 za 

zásluhy pro město Hustopeče panu ... za dlouholetý přínos v oblasti výtvarného umění, ... za 

přínos v oblasti sportu a dlouholetou podporu města, ... za dlouholetý přínos v oblasti sportu, ... 

za propagaci města v oblasti cestovního ruchu. 

 

Usnesení č. 3/101/22: RM doporučuje ZM schválení udělení Ceny města Hustopeče pro rok 

2022 ... za dlouholetý přínos pro město Hustopeče i celý region v oblasti folkloru, ... za 

dlouholetou podporu vinařství v regionu, ... In Memoriam za dlouholetou činnost ve spolcích a 

podporu města. 

 

Usnesení č. 4/101/22: RM schválila peněžní dar ve výši 10.000 Kč pro žijící laureáty Ceny 

starostky města Hustopeče a Ceny města Hustopeče udělované v roce 2022. 

 

Usnesení č. 5/101/22: RM schválila uzavření dohody o prodloužení smlouvy o umístění 

technického zařízení a instalaci systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a 

podpisů se společností CENDIS, s.p., IČ: 00311391, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 

Praha 1 do 30.06.2026 a pověřuje starostku podpisem dohody.  

 

Usnesení č. 6/101/22: RM doporučuje ZM neschválení nabídky k odkoupení pozemku od 

společnosti Viagem. 

 

Usnesení č. 7/101/22: RM pověřuje MPO jednat s Farností Hustopeče o případné směně 

pozemků v lokalitě Herbenova farma.  

 

Usnesení č. 8/101/22: RM schválila souhlas s projektovou dokumentací pro stavební povolení 

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

starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 9/101/22: RM doporučuje ZM neschválení vyhlášení záměru prodeje části 

pozemku města Hustopeče parc. č. 2500/117 o orientační výměře 32 m2 vedeného jako ostatní 

plocha zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 10/101/22: 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 a pověřuje starostku 

podpisem situačního výkresu.  
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Usnesení č. 11/101/22: RM neschvaluje projektovou dokumentaci investora Nej.CZ s.r.o., 

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

Žádost se postupuje do Stavební komise pro stanovení (upřesnění) nové trasy. 

 

Usnesení č. 12/101/22: RM neschvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene - Nej.cz, lokalita za Pionýrskou. RM požaduje řešit každou stavbu samostatnou 

smlouvou.   

 

Usnesení č. 13/101/22: RM doporučuje ZM schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní na části pozemků, konkrétně z parcely č. 196/46, 196/1, 196/48, 199/2 o souhrnné výměře 

cca 43 m2 vše ve vlastnictví společnosti STAVEBNINY VAJBAR s.r.o., č.p. 481, 69108 

Bořetice, zapsané na LV č. 11972, v k.ú. Hustopeče u Brna, pod chodníkem na ul. Bratislavská 

za cenu 300 Kč/m2. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 14/101/22: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, se 

společností EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:280 85 400, 

na městských pozemcích parc.č. 1047/10, 1047/22, 1047/33, 1047/34, 1047/4, 982/115, 

982/124, 982/133, 982/134, 982/136, 982/17, 982/20, 982/51, 982/52, 991/59, 991/68 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, okres Břeclav; za účelem vybudování 

zařízení distribuční soustavy, pro akci: Hustopeče, VN388, Pekárna, kabelizace, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši: 28.380 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 15/101/22: RM schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, se 

společností EG.D, a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 280 85 400, 

na městských pozemcích parc.č. 1047/21 v katastrálním území Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče, okres Břeclav; za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN 

včetně trubky pro optické vedení, pro akci: Hustopeče, VN388, Pekárna, kabelizace, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši: 822 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 16/101/22: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o směnu pozemku 

p.č. 297/21 a p.č. 3285/7 v k.ú. Hustopeče u Brna, nad ulicí Herbenova, od ČR, Státního 

pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, za část pozemku p.č. 

2997/1, zapsaný pro obec a katastrální území Strachotín, na LV č. 10001.  

 

Usnesení č. 17/101/22: RM doporučuje ZM ke schválení podání žádosti o bezúplatný převod 

pozemku parc č. KN 4707/9, 4712/11 a 4707/14 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna od 

České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 12800 Praha 2  

 

Usnesení č. 18/101/22: RM schválila zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu 

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

 

Usnesení č. 19/101/22: RM schválila seznam oslovených uchazečů na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce „Polní cesta u Štinkavky, Hustopeče“:  

- TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421,  

- VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČ: 42324149,  

- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868,  

- SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 

Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599,  

- H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043,  
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- IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,  

- Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303,  

- INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o., se sídlem: Martina Benky 12, 69500 Hodonín, 

IČ: 46983309. 

 

Usnesení č. 20/101/22: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ,,Polní cesta u Štinkavky, Hustopeče": …, 

náhradníci: ...  

 

Usnesení č. 21/101/22: RM schválila výzvu k podání nabídky na VZ malého rozsahu na 

stavební práce „Hustopeče - oprava povrchů náměstí“. Text výzvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 22/101/22: RM schválila složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení 

nabídek na VZ malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče – oprava povrchů náměstí“: …  

 

Usnesení č. 23/101/22: RM schválila oslovení vhodných uchazečů na VZ malého rozsahu na 

stavební práce „Hustopeče - oprava povrchů náměstí“, a to společnosti:  

- TOMAS holding, a.s., se sídlem: Dražovice 336 683 01 Rousínov, IČ: 26947765 

- TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421,  

- VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČ: 42324149,  

- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868,  

- H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043,  

- IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,  

- Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 26271303,  

- INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o., se sídlem: Martina Benky 12, 69500 Hodonín, 

IČ: 46983309 

- Pavel Urbánek, se sídlem: 69127 Popice, Široká 157, IČ: 63437023 

- Stavba a údržba silnic s.r.o., se sídlem: Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, IČ: 26264081 

 

Usnesení č. 24/101/22: RM schválila zveřejnění zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 

na stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova“.  

 

Usnesení č. 25/101/22: RM schválila seznam oslovených uchazečů na veřejnou zakázku na 

stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova“:  

- TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421,  

- VHS Břeclav s.r.o., Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav, IČ: 42324149,  

- M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868,  

- SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 

Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599,  

- H a S t, spol. s r.o., Havlíčkova 540/28, 693 01 Hustopeče, IČ: 25325043,  

- IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno,  

- COLAS CZ, a.s. IČ: 26177005, Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9,  

- INŽENÝRSKÉ STAVBY HODONÍN, s.r.o., se sídlem: Martina Benky 12, 69500 Hodonín, 

IČ: 46983309. 

 

Usnesení č. 26/101/22: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku na stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, Kollárova, 

Jiráskova“: …, náhradníci: ... 
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Usnesení č. 27/101/22: RM postupuje do SK k posouzení žádosti o odkoupení nebo 

pronajmutí městského pozemku p.č. 4542/319, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 8 m2, 

v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, za účelem vybudování oplocení pozemku/vydlážděné 

terasy žadatele, p.č. 4542/468 v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 28/101/22: RM neschválila uzavření smlouvy na užívání veřejného prostranství – 

travnaté plochy před sklepem První vinařské spol. s r.o. se sídlem Herbenova 1372/17b, 693 01 

Hustopeče, IČ 29198879 na Herbenově ulici v Hustopečích k umístění látkových lehátek pro 

hosty společnosti v době Otevřených sklepů. Plocha může být využívána dle podmínek 

příslušné obecně závazné vyhlášky. 

 

Usnesení č. 29/101/22: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti 

přestupkové komise s obcí Popice. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 30/101/22: RM schválila uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě 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, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.09.2022 pro účely dočasného 

umístění stavebních prvků či techniky pro staveniště za měsíční 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. 31/101/22: RM schválila uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě s Jednotou, 

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

části pozemků p.č.1226/8 a p.č.1226/7 o celkové výměře 45 m2 zapsaných na LV č.10001 v 

k.ú. Hustopeče u Brna, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.08.2022 pro účely dočasného 

umístění nájezdu pro staveniště za měsíční nájemné 4.500 Kč + DPH. Rada města pověřuje 

starostku uzavřením smlouvy.  

 

Usnesení č. 32/101/22: RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s 

Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno, IČ: 70888337 na budoucí 

darování Jihomoravským krajem realizované stavby pod názvem „Přípojka jednotné kanalizace 

č. 2 Nemocnice Hustopeče“ na nabyvatele Město Hustopeče.  

 

Usnesení č. 33/101/22: RM doporučuje ZM ke schválení 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, ve smlouvě se obdarovaný rovněž 

zaváže vybudovat další parkovací místa dle generelu nemocnice, a to do 2 let po odstranění 

objektů internátu a skladů.  

 

Usnesení č. 34/101/22: RM bere na vědomí uzavření hromadné licenční smlouvy s OSA – 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., IČ: 63839997, Čs. armády 786/20, 

Bubeneč, 16000 Praha, o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání zvukově 

obrazových záznamů a audiovizuálních děl v kinech. 
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Usnesení č. 35/101/22: RM schválila realizaci Interiérů Střelnice dle vizualizace v celém 

rozsahu, mimo části malířské práce - malba „Radní s abatyší“. 

 

Usnesení č. 36/101/22: RM schválila uzavření dodatku č.2 k příkazní smlouvě se SafeThing 

s.r.o., Palackého třída 1178/57, 612 00 Brno, IČO: 055 83 390, kterým se prodlužuje doba na 

koordinaci činností dle BOZP na objektu Střelnice o 1 měsíc za 5.000 Kč + DPH.  

 

Usnesení č. 37/101/22: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností HaSt, spol. s r.o., 

Havlíčkova 540/28, Hustopeče, IČ: 25325043 na zhotovení díla: Oprava zpevněné plochy u 

hřbitova, za nabídnutou cenu 399.000 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 38/101/22: RM bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ke dni 23.05.2022.  

 

Usnesení č. 39/101/22: RM bere na vědomí stížnost občanů na umístění včelstev za ulicí U 

Vodojemu 

 

Usnesení č. 40/101/22: RM ukládá vedení města jednat s nájemcem pozemku p.č. 4545/37 

v k. ú. Hustopeče o zlepšení podmínek zde umístěných včelstev, aby došlo k omezení jejich 

přeletu do zahrad domů ulice U Vodojemu. 

 

Usnesení č. 41/101/22: RM schvaluje projektovou dokumentaci investora … na stavbu „Vinné 

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

 

Usnesení č. 42/101/22: RM schválila zadání projekčních prací na „Návrh interiéru spojovacího 

krčku Bazén Hustopeče“ Ing. Arch. Heleně Strakové, IČ: 70446041, Brněnská 51, 693 01 

Hustopeče za cenu 24.645 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 43/101/22: RM bere na vědomí informaci vedení města Hustopeče o jednání s 

obcí Starovice o důvodech nezařazení obce Starovice do školských obvodů základních škol v 

Hustopečích.  

 

Usnesení č. 44/101/22: RM doporučuje ZM neschválení zařazení obce Starovice do 

školských obvodů základních škol v Hustopečích.  

 

Usnesení č. 45/101/22: RM bere na vědomí zápis ze sociálně-zdravotní komise ze dne 

18.05.2022.  

 

Usnesení č. 46/101/22: RM schválila Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 

služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2022 s obcí Popice. Smlouva je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 47/101/22: RM doporučuje ZM ke schválení rozdělení dotací pro sociální služby 

působící v ORP Hustopeče na základě smluv o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 

služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2022, které město Hustopeče uzavřelo 

s jednotlivými obcemi. Rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby a smlouvy o poskytnutí 

dotace jsou přílohami zápisu.  

 



6 

Usnesení č. 48/101/22: RM schválila uzavření Kupní smlouvy na pořízení 12měsíční licence 

Flowmon ADS Standard na 12 měsíců provozu za cenu 149.995 Kč bez DPH od společnosti 

Visitech, a.s., Košinova 59, 612 00 Brno, IČ 25543415.  

 

Usnesení č. 49/101/22: RM schválila uzavření dodatku ke Smlouvě s VISITECH a.s., 

Košinova 655/59, 612 00 Brno, IČO:255 43 415 na monitoring provozu internetové sítě s 

ohledem na zajištění kybernetické bezpečnosti za cenu 25.000 Kč + DPH měsíčně. Text 

dodatku a smlouvy jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 50/101/22: RM schválila objednávku Koncepce komunikace MěÚ Hustopeče, 

která bude součástí projektu "Automatizace a inovace pro město Hustopeče" (registrační číslo 

projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016661) od dodavatele Veronika Nováková, IČ 

14448041, Starovice 406, za cenu 163.000 Kč. Dodavatel není plátce DPH.  

 

Usnesení č. 51/101/22: RM bere na vědomí zápis z Komise obřadů a slavností ze dne 

04.05.2022  

 

Usnesení č. 52/101/22: RM schválila členský příspěvek města Hustopeče do Mikroregionu 

Hustopečsko pro rok 2022 ve výši 40.000 Kč.  

 

Usnesení č. 53/101/22: RM schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí finanční 

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

Jihomoravským krajem, ve výši 1.519.500 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 54/101/22: RM schválila uzavření dodatku č. 9 k nájemní smlouvě uzavření s paní 

… k bytu č. 109b v Domě-Penzionu pro důchodce, kterou se prodlužuje stávající nájemní 

smlouva do 31.12.2022. Dodatek je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 55/101/22: RM schválila přijetí paní …, nar. …, trvale bytem …, do Domu-

Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1, v Hustopečích, byt č. 216, ke dni 10.06.2022.  

 

Usnesení č. 56/101/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 216 v Domě-

Penzionu pro důchodce, Žižkova 960/1 v Hustopečích mezi Městem Hustopeče a paní …, trvale 

bytem …, s účinností od 10.06.2022.  

 

Usnesení č. 57/101/22: RM schválila bezplatný zábor části travnatých ploch na p.č. 81/1 - 

Dukelského náměstí Apoštolské církvi, sboru Hustopeče, Kollárova 7, 693 01 Hustopeče dne 

22.6.2022 pro závěrečné posezení akce Modlitební karavan.  

 

Usnesení č. 58/101/22: RM schválila koupi přívěsu Faro Tractus 263x150x35 750kg sklopný 

wood od dodavatele Tanatech, Lipnice 541/22; 59401 Velké Meziříčí, IČ: 04603664, pobočka 

Podivín, Bratislavská, 691 45 Podivín za cenu 30.224,59 Kč vč. DPH.   

 

Usnesení č. 59/101/22: RM schválila podání žádosti v rámci výzvy č. 3/2022 Národního 

programu Životní prostředí na nákup nákladního elektromobilu pro Městské služby.  

 

Usnesení č. 60/101/22: RM schválila vyřazení majetku dle přiložených protokolů. Jedná se o 

majetek:  

ORJ 255 – Vnitřní správa: 20.926,14 Kč  

ORJ 258 – OS MMG: 6.000 Kč  
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ORJ 504 – OS MaK: 181.776 Kč  

 

Usnesení č. 61/101/22: RM schválila žádost o snížení ceny pronájmu sálu Kulturního domu 

Hustopeče pro Akademii Gymnázia TGM na 90 Kč/hod. ve dnech 28.06. a 29.06.2022.  

 

Usnesení č. 62/101/22: RM bere na vědomí oznámení o ukončení poskytování zdravotních 

služeb Stomatologie Hustopeče s.r.o., Mrštíkova 108/10, 69301 Hustopeče ke dni 30.06.2022 

 

Usnesení č. 63/101/22: RM schválila vyvěšení moravské vlajky na státní svátky 05. a 

06.07.2022. 

 

 


