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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 103. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

20.06.2022 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/103/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/103/22: RM schválila uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních 

vod na objekt Polikliniky na ul. Hybešova č.p. 1417 se společností Vodovody a kanalizace 

Břeclav, a.s. IČ: 49455168, Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav.  

 

Usnesení č. 3/103/22: RM schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné 

zakázky na zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře s Českou republikou – 

Ministerstvem zemědělství, IČ: 00020478, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

 

Usnesení č. 4/103/22: RM schválila uzavření licenční smlouvy a smlouvy o poskytování 

souvisejících služeb na počítačový program na prodej vstupenek v kině a na akce pořádané 

městem Hustopeče s Ticketware s.r.o. se sídlem Nad Pískovnou 1450/5, 140 00 Praha 4, IČ 

03485285.  

 

Usnesení č. 5/103/22: RM bere na vědomí a postupuje do Stavební komise prověření žádosti 

prodeje pozemků p.č. 3963 vedeného jako zahrada o výměře 214 m2, p.č. 3964, o výměře 887 

m2; druh pozemku: vinice, vše v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 6/103/22: RM bere na vědomí a postupuje do Stavební komise prověření žádosti 

o odkoupení části městských pozemků p.č. 991/11, 982/42, 2004/5, vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, o souhrnné výměře 585 m2, případně o větší výměře 1030 

m2, za účelem zachování zahrádek pro obyvatele bytového domu ul. Okružní 7,8, Hustopeče.  

 

Usnesení č. 7/103/22: RM bere na vědomí a postupuje do Stavební komise prověření žádosti 

o odkoupení části městského pozemku p.č. 1262/1, vedeného jako ostatní plocha, o výměře 120 

až 240 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna, za účelem přístupu k pozemku žadatele p.č. 4813/33 a 

4813/32 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 8/103/22: RM schvaluje vyhlášení záměru pronájmu městského pozemku p.č. 

4542/319, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 8 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. Spolu s žádostí o pronájem je nutno předložit i záměr využití. 

 

Usnesení č. 9/103/22: RM bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 15.6.2022  

 

Usnesení č. 10/103/22: RM schválila 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. 

 

Usnesení č. 11/103/22: RM schválila souhlas s projektovou dokumentací pro stavební 

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

a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  
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Usnesení č. 12/103/22: RM neschvaluje projektovou dokumentaci investora Nej.CZ s.r.o., 

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

Přípojka musí být vedena mimo plochy zeleně, ve zpevněných plochách.  

 

Usnesení č. 13/103/22: RM schválila souhlas s projektovou dokumentací na stavbu „Přístavba 

a nástavba nevyužívaného objektu na učebny a zázemí pro výuku“ na pozemku p.č. 35 v k. ú. 

Hustopeče investora Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, pro 

rozšíření Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace, Dukelské náměstí 

31/7, 69331 Hustopeče, a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu. 

 

Usnesení č. 14/103/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, … na stavbu 

"Novostavba RD, parc.č. 5385/50, Starý vrch" a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu.  

 

Usnesení č. 15/103/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, …, Hustopeče 

na stavbu "Přístavba RD, úpravy stávajícího objektu" a pověřuje starostku podpisem situačního 

výkresu.  

 

Usnesení č. 16/103/22: RM schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti na pozemcích parc. č. 656/1, 656/2, 655/3 v k. ú. Hustopeče v rámci akce: "16010-

063266 VPIC Hustopeče – Propojení ulic", se společností CETIN a.s., se sídlem 

Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063. Služebnost bude sjednána na 

dobu neurčitou za náhradu v úhrnné výši 300 Kč. 

 

Usnesení č. 17/103/22: RM schválila zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce „Polní cesta u Štinkavky, Hustopeče". 

 

Usnesení č. 18/103/22: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova" 

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

nabídkou 4.058.199,35 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 19/103/22: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech u veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova": 

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

3. Stavby RUFA s.r.o., IČ: 29313449, Velké Němčice 597, 691 63 Velké Němčice,  

4.Dopravní stavby silnic s.r.o., IČ: 07741561, Rybná 716/24, 110 00 Praha,  

5.Porr, a.s., IČ: 43005560, Dubečská 3238/26, 100 00 Praha 10.  

 

Usnesení č. 20/103/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Hustopeče – propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova" 

se zhotovitelem TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče, IČ: 29380421 za cenu 

4.058.199,35 Kč bez DPH. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 21/103/22: RM ukládá MPO oslovit p. … a p. … k plnění vyplývajícímu ze 

smlouvy na zajištění parkování pro jejich nemovitosti na Dukelském náměstí. 
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Usnesení č. 22/103/22: RM schválila výpověď nájemní smlouvy s …, nar. …, … Hustopeče 

na část pozemku p.č.956/2 o výměře 53 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna z důvodu zahajované 

stavby „Propojení ulic Brněnská, Kollárova, Jiráskova". 

 

Usnesení č. 23/103/22: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ: 

„Hustopeče – ul. Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník“, v důsledku méněprací dle 

změnového listu č. 1., kterým dochází ke změně/snížení ceny za dílo.  

 

Usnesení č. 24/103/22: RM schválila objednávku oprav místních komunikací se zhotovitelem 

Stavba a údržba silnic s.r.o., Riegerova 37, 690 02 Břeclav, IČ: 26264081 za nabídkovou cenu 

137.161,30 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 25/103/22: RM schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje (JMK 075874/22/OŽP) na projekt "Přírodní školní zahrada, Hustopeče" ve výši 100.000 

Kč.  

 

Usnesení č. 26/103/22: RM bere na vědomí informaci o rozpočtu projektu na dosadbu zeleně 

a následnou péči z dotace JMK.  

 

Usnesení č. 27/103/22: RM schválila objednávku na ošetření stromů na veřejných 

prostranstvích dle nabídky pana Jiřího Zapadla, IČ 88276023, ze dne 08.06.2022 za celkem 

137.128,97 Kč.  

 

Usnesení č. 28/103/22: RM schválila objednávku a montáž parkovacího automatu PECUNI 

od firmy YUNEX s.r.o., Siemensova 2715/1, 155 55 Praha 5, IČ: 09962638, za cenu 172.831 

Kč bez DPH. Nový parkovací automat bude umístěn na nově budovaném parkovišti u 

Polikliniky.  

 

Usnesení č. 29/103/22: RM schválila uzavření darovací smlouvy s Jihomoravským krajem, 

Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, č. smlouvy JMK077614/22OK, kterou město Hustopeče 

přijímá dar 20.000 Kč za výsledek v soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka 

Jihomoravského kraje v roce 2021 – XV. ročník“.  

 

Usnesení č. 30/103/22: RM bere na vědomí, že svody dešťových vod byly usměrněny mimo 

městský pozemek, na pozemek vlastníka p.č. 1057.  

 

Usnesení RM č. 31/103/22: RM ukládá vyzvat provozovatele restaurace Formanka 

k odstranění reklamní plochy z oplocení sběrného místa u Sportovní haly. 

 

Usnesení č. 32/103/22: RM schválila zadání studie na využití konce ulice Herbenova přímo 

Komisí územního rozvoje. Bude hrazeno z rozpočtu této komise.   

 

Usnesení č. 33/103/22: RM schválila průjezd cyklistického závodu Visegrad 4 GP Czech 

republik přes město Hustopeče a spolupráci městské policie. 

 

Usnesení č. 34/103/22: RM schválila navýšení příspěvku ŠKK o 5.000 Kč na akci táborák 

k ukončení školního roku.  

 

Usnesení č. 35/103/22: RM schválila podání žádosti v rámci vyhlášené výzvy 2022-4-1-22 

Státního fondu kinematografie, dotační okruh 4. projekt v oblasti technického rozvoje a 
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modernizace kinematografie. Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu organizační složky 

města Marketing a kultura města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 36/103/22: RM schválila akceptaci cenové nabídky služeb Hybridní pošty od 

České pošty, s.p. Cenová nabídka je přílohou.  

 

Usnesení č. 37/103/22: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní pošty č. 

2022/04606 s Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 38/103/22: RM schválila uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu 

působnosti v oblasti doručování č. 2022/04609 s Českou poštou, s.p., Politických vězňů 909/4, 

225 99 Praha 1, IČ 47114983. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 39/103/22: RM schválila uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části 

Mezinárodního hudebního festivalu třinácti měst CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárodním 

centrem slovanské hudby Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno, IČ: 26235064 pro roky 2024-2027. 

Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 40/103/22: RM schválila přidělení bytu č. 15 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

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

 

Usnesení č. 41/103/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15, na adrese Svat. 

Čecha 174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a panem …, nar. … a to s platností od 

01.07.2022 do 30.06.2023. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 42/103/22: RM schvaluje přípravu vytvoření samostatné organizační složky města 

Hustopeče – OS Pečovatelská služba Hustopeče, a to ke dni 01.01.2023. Do té doby dojde 

k oddělení zbývajících činností (bude určeno vedením města) a vytvoří se potřebné dokumenty. 

Předpokládá se, že činnost OS Penzion a pečovatelská služba Hustopeče bude ke dni 

31.12.2022 ukončena a převedena na nový subjekt. 

 

Usnesení č. 43/103/22: RM schválila změnu tabulkového úvazku na Majetkoprávním odboru 

Městského úřadu Hustopeče na pozici právník ze 0,5 na úvazek 1,0 s účinností od 01.09.2022.  

 

Usnesení č. 44/103/22: RM schválila dohodu o uznání a o úhradě peněžitého dluhu formou 

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

 

Usnesení č. 45/103/22: RM bere na vědomí rezignaci … funkci člena a předsedy vinařské 

komise. Nový předseda bude jmenován na následující RM.  

 

Usnesení č. 46/103/22: RM schválila zrušení usnesení č. 54/101/22 a novým usnesením RM 

schvaluje změnu dodatku č. 9 k nájemní smlouvě paní … ve věci prodloužení nájemní smlouvy 

do 31.08.2022. 

 

Usnesení č. 47/103/22: RM schválila zadání poptávky na opravy nebo objednání opravy 

povrchu asfaltového hřiště Okružní a asfaltového povrchu v areálu CVČ.  

 


