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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 105. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

01.08.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/105/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/105/22: RM bere na vědomí výsledek jednání s žadatelkou o část pozemku p.č. 

1370/1 v k.ú Hustopeče. Žadatelka nesouhlasí s oceněním pozemků dle znaleckého posudku, a 

proto odstupuje od žádosti.  

 

Usnesení č. 3/105/22: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření smlouvy o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. 

UZSVMIBBVI653OI2O22-BBVM, na pozemek p.č. 3138/4, druh pozemku: orná půda, v k.ú. 

Hustopeče u Brna z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví 

města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 4/105/22: RM bere na vědomí zprávu o jednání s Oddělením správou majetku 

Biskupství brněnského o podmínkách směny pozemků v lokalitě Herbenova farma. Město 

Hustopeče nechá k provedení směny zpracovat znalecké posudky pro ocenění pozemků a dle 

nich pak udělat směnu. 

 

Usnesení č. 5/105/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s paní …, bytem …, na 

pronájem 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, na dobu neurčitou, za cenu 240 Kč/rok (30 Kč/m2).  

 

Usnesení č. 6/105/22: RM schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s …, nar. 

… a …, oba bytem … na část pozemku p.č. 4545/37 v k.ú. Hustopeče u Brna pro umístění 

včelstev k 31.12.2022.  

 

Usnesení č. 7/105/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora Nej.cz, spol. s r.o., 

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

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 8/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene „Hustopeče, příp. NN, Bajkalová, č. stavby HO-001030064311“ na pozemcích parc. 

č. 1262/1, 3147 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města Hustopeče s 

oprávněnou z věcného břemene EG.D a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černé 

pole, IČ: 28085400 za částku 2.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou. Snížení ceny je z důvodu 

vedení vzduchem.  

 

Usnesení č. 9/105/22: RM neschválila stavbu opěrné zdi na městském pozemku parc.č. 

4792/239, k.ú. Hustopeče u Brna žadateli …, ….  
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Usnesení č. 10/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2022 s Milan Franc se sídlem Nádražní 180/42, 693 01 Hustopeče, IČ 

15235530.  

 

Usnesení č. 11/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2022 s Hustopečská mandlárna s.r.o. se sídlem Nerudova 24, 693 01 

Hustopeče, IČ 29372143.  

 

Usnesení č. 12/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2022 s IVK spol. s r.o. se sídlem Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče, IČ 

46903950.  

 

Usnesení č. 13/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 

Burčákové slavnosti 2022 s Zdeněk Rybář se sídlem Nerudova 303/34, 693 01 Hustopeče, IČ 

65367774. 

 

Usnesení č. 14/105/22: RM schválila uzavření smlouvy s HANTÁLY a.s., Tovární 22, 691 06 

Velké Pavlovice, IČ: 42324068 o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu za cenu 410 Kč/t a 110 Kč/rok/obyvatele bez DPH.  

 

Usnesení č. 15/105/22: RM schválila uzavření Smlouvy č. JMK077321/22/OKH o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce "Interiéry historického objektu 

Střelnice, Hustopeče" s Jihomoravským krajem, IČ 70888337, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 

601 82 Brno. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

Z: T: 31.08.2022  

 

Usnesení č. 16/105/22: RM schválila ukončení Servisní smlouvy č. 490170687 programového 

vybavení CODEXIS® ONLINE se společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČO: 46578706, ke dni uplynutí stávající lhůty platnosti 

smlouvy.  

 

Usnesení č. 17/105/22: RM doporučuje ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města 

Hustopeče o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

 

Usnesení č. 18/105/22: RM bere na vědomí informaci o pořádání ohňostroje dne 05.08.2022 

u Vinařství Starý vrch, Havlíčkova 1413/25, 693 01 Hustopeče. Ohňostroj bude proveden 

odbornou firmou a proběhne do 22:00 hod.  

 

Usnesení č. 19/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace na akci: "Stavební úpravy penzionu pro seniory Žižkova 960/1, Hustopeče", se 

společnosti Stavoprojekta, s.r.o., se sídlem Kounicova 67, 602 00 Brno, IČ18824307, za 

nabídkovou cenu: 484.968 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení č. 20/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce 

pod názvem: „Hustopeče – obslužná komunikace Brněnská – Žižkova“ SO 105, 106, 107, 108, 

110, 301", se společností IMOS Brno, a.s., se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 

Brno, IČ: 253 22 257, předmětem kterého je změna smlouvy formou úpravy jejího předmětu o 

vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. V důsledku změn je nová cena za 

dílo ve výši: 9.531.509,78 Kč bez DPH. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto 

dodatkem, zůstávají nezměněna.  
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Usnesení č. 21/105/22: RM schválila objednání stavebních prací na realizaci stavby "Rozšíření 

veřejného osvětlení Šafaříkova - Nerudova" u zhotovitele Tomáš Holub, Hodslavice 145, IČ: 

47864150 za cenu 284.134 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 22/105/22: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku přestupků s obcí Starovičky, IČ 00283592, se sídlem Starovičky č.p. 43, 

691 68. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 23/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo a příkazní smlouvu 

s Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 na zhotovení PD na 

akci „Víceúčelové hřiště – část inline dráha", kterým se prodlužuje termín k dokončení díla do 

20.03.2023.  

 

Usnesení č. 24/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy 

s Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 na zhotovení PD 

rekonstrukce chodníku a zřízení podélného parkování na ulici Nádražní, kterým se prodlužuje 

termín k dokončení díla.  

 

Usnesení č. 25/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy 

s Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 na zhotovení „PD 

rekonstrukce ul. Pitnerova", kterým se prodlužuje termín k dokončení díla.  

 

Usnesení č. 26/105/22: RM schválila uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo a příkazní smlouvy 

s Viadesigne s.r.o., Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČ: 27696880 na zhotovení PD 

„Hustopeče – ul. L. Svobody, chodník a podélné parkování", kterým se prodlužuje termín k 

dokončení díla.  

 

Usnesení č. 27/105/22: RM schválila uzavření kupní smlouvy s …, nar. …, … na odkoupení 

souboru sbírkových předmětů pro Muzeum a galerii města za cenu 960 Kč.  

 

Usnesení č. 28/105/22: RM bere na vědomí stav naplněnosti kapacity volných hrobových míst 

na hřbitově v Hustopečích.  

 

Usnesení č. 29/105/22: RM schválila Dodatek č. 775/B1/2022/1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 na akci 

"Hustopeče - ul. Šafaříkova, Tyršova, Brněnská, chodník". Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 30/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s VISPO CZ, s.r.o., Dolní Valy 

3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553 na provedení zámečnických prací v objektu Střelnice v 

Hustopečích za cenu 260.575 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 31/105/22: RM neschvaluje prodloužení lhůty k dokončení stavebních prací na 

objektu střelnice s VISPO CZ, s.r.o., Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553 dle 

žádosti zhotovitele.  

 

Usnesení č. 32/105/22: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení interiéru objektu Střelnice, Hustopeče": …, 

náhradníci: ... 
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Usnesení č. 33/105/22: RM schválila seznam oslovených uchazečů k podání nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Vybavení interiéru objektu Střelnice, Hustopeče":  

ak. soch. Oldřich Vašica, Bezovka 56/2, 619 00 Brno,  

GRAWEB s.r.o.IČO:26924731, Nádražní 252/1, 693 01 Hustopeče,  

DD tisk, s.r.o.IČO:04212126, Tábory 1182/34, 693 01 Hustopeče,  

František Pechor, Starovice 347, 693 01 Starovice, IČ: 41532953,  

Michal Mikulič, Alšova 737/44, 693 01 Hustopeče, IČ: 62146416. 

 

Usnesení č. 34/105/22: RM schválila zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hustopeče– 1. etapa“.  

 

Usnesení č. 35/105/22: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve 

městě Hustopeče – 1. etapa": …, náhradníci: … 

 

Usnesení č. 36/105/22: RM schválila oslovení uchazečů k podání nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu na stavební práce „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hustopeče – 

1. etapa: 1) ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, 

27804721;  

2) RGV a.s., Břeclav, J. Opletala 2403, PSČ 69000, IČ: 25915827;  

3) FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ: 27739651;  

4) REPREL s.r.o., Hodonín, Brněnská 3975, PSČ 69501, IČ: 28317505;  

5) Zdeněk Rybář, 693 01 Hustopeče, Nerudova 303/34, IČ: 65367774;  

6) Tomáš Holub, Hodslavice 145, 742 71 Hodslavice, IČ: 47864150  

7) PV SERVICE PLUS s.r.o., Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín, IČ: 03293734  

 

Usnesení č. 37/105/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s Evou Ross-Baczynskou, …, 

Polská republika na provedení přípravných prací pro realizaci díla „Jubilejní kašna ve městě 

Hustopeče“ za cenu 4.500 Eur.  

 

Usnesení č. 38/105/22: RM neschvaluje umístění reklamy společnosti Formanka hotel & 

kemp s.r.o., IČ: 07874529 u sběrného hnízda u sportovní haly.  

 

Usnesení č. 39/105/22: RM bere na vědomí informaci o zjištěních k majitelům mostů a 

mostků v intravilánu města Hustopeče. Město bude dále pokračovat ve zjišťování i za pomoci 

výzvy na úřední desce úřadu.  

 

Usnesení č. 40/105/22: RM bere na vědomí nabídku studie proveditelnosti podle metodiky 

Živá krajina. Ukládá vedení města seznámit s nabídkou ZM. Doporučuje projekt pro další 

volební období.  

 

Usnesení č. 41/105/22: RM schválila uzavření smlouvy na zhotovení dokumentace Změny č. 

4 územního plánu Hustopeče s PS studio s.r.o., IČO 09516964, Revoluční 999/24d, 691 45 

Podivín za cenu díla 199.000 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 42/105/22: RM schválila uzavření smlouvy s navrhovatelem NFS s.r.o., IČ: 077 

43 360, Nádražní 32/41, 693 01 Hustopeče, o úhradě části nákladů na zhotovení Změny č. 4 

územního plánu Hustopeče ve výši 110.000 Kč.  
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Usnesení č. 43/105/22: RM schválila uzavření smlouvy s navrhovatelem …, nar. …, trvalý 

pobyt …, o úhradě části nákladů na zhotovení Změny č. 4 územního plánu Hustopeče ve výši 

110.000 Kč.  

 

Usnesení č. 44/105/22: RM schválila organizační změnu na MěÚ Hustopeče spočívající ve 

změně ze 7. platové třídy na platovou třídu 8, a to u pracovní pozice „Referent státní správy a 

samosprávy“ na odboru kancelář tajemníka, s účinností od 01.08.2022.  

 

Usnesení č. 45/105/22: RM schválila ceník Pronájmu a ubytování Centra volného času 

Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, Hustopeče s platností od 01.09.2022. Ceník je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 46/105/22: RM schválila uzavření Nájemní smlouvy mezi Centrem volného času 

Hustopeče, jako pronajímatelem, a …, …, Hustopeče, jako nájemcem, o pronájmu prostor v 

objektu CVČ - knihovna. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/105/22: RM bere na vědomí informace o provozu a stavu hospodaření 

Sportovního zařízení města Hustopeče za 2. čtvrtletí roku 2022.  

 

Usnesení č. 48/105/22: RM schválila provedení opravy výtahu na Penzionu pro seniory na ul. 

Žižkova firmou TK Elevator Eastern Europe GmbH, Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČ 

09266968 za cenu 385.986 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 49/105/22: RM schválila instalaci poměrových měřidel topných nákladů na 

Penzionu pro seniory ul. Žižkova 1. Jako dodavatel je vybrána firma Techem, s.r.o., Veveří 

102, 606 00 Brno, IČ: 49684370, s nabídkovou cenou 80.535 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 50/105/22: RM schválila zadání a výrobu kopií váz na domě paní Nohelové firmě 

Marston, Hvězdárenská 860/2, 616 00 Brno IČ: 26226642, za cenu 151.000 Kč bez DPH. 
 


