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Město Hustopeče, rada města Hustopeče  

Usnesení ze 107. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

05.09.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče  

Usnesení č. 1/107/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/107/22: RM doporučuje ZM neschválení nabídky k odkoupení 

spoluvlastnického podílu 1/9 na pozemcích p.č. 5527/110, 5527/111, 5527/112, 5527/113 

zapsané na LV 782,vše v katastrálním území Hustopeče u Brna od společnosti VIAGEM a.s., 

IČ: 04817320, Sokolovská 131/86, Praha 8 - Karlín, 186 00. 

 

Usnesení č. 3/107/22: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části městských pozemků p.č. 

1833/5, vedena jako ostatní plocha/jiná plocha, a p.č. 1677/17, vedena jako ostatní plocha/zeleň, 

o celkové výměře cca 50 m2, na ul. Dvořákova, v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 4/107/22: RM schválila objednávku geodetického zaměření hranice pozemku 

1677/17 a 1833/5 u hranice pozemku 1677/4 vše v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 5/107/22: RM schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

dílčího plnění I. „Založení prvku ÚSES a provedení parkových úprav, Hustopeče“ se STAVBY 

VANTO s r.o., IČ 28269314, se sídlem náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice, kterým se 

snižuje cena díla o méněpráce v hodnotě 71.647,50 Kč bez DPH, a pověřuje starostku podpisem 

dodatku.  

 

Usnesení č. 6/107/22: RM schválila uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení dvou 

videodokumentů v rámci projektu " Tvář města Hustopeče a obce Habovka v proměnách času", 

s paní Kristýnou Bartošovou, IČ 76291502, se sídlem Václavkova 10, 160 00 Praha. Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 7/107/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, Gen. Peřiny 

12198/16, Hustopeče na změnu oplocení novostavby RD na pozemku parc.č. 4792/219 a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 8/107/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická 

1873/36, Brno na stavbu "Hustopeče, Herbenova, přípojka NN Bentel, č. stavby 1030067350" 

a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 9/107/22: RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene „Hustopeče, příp. NN Bentel, č. stavby HO-001030067350“ na pozemcích parc. 

č.283/5, 284/2, 284/3, 285/1, 285/5 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 2.100 Kč bez DPH na dobu neurčitou.  

 

Usnesení č. 10/107/22: RM neschválila projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická 

1873/36, Brno na stavbu "Hustopeče, Hradní, přípojka NN Malinková, č. stavby 1030068157" 

a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 11/107/22: RM neschválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene „Hustopeče, příp. NN, Malinková, Hradní 204/14, č. stavby HO-
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001030068157“ na pozemku parc. č. 1236/1 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného 

města Hustopeče s budoucí oprávněnou z věcného břemene EG.D a.s., se sídlem: Lidická 

1873/36, 602 00 Brno, IČ: 28085400 za částku 2.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou.  

 

Usnesení č. 12/107/22: RM schválila upravenou projektovou dokumentaci investora … na 

stavbu "Stavební úpravy a nástavba vinného sklepa na pozemku parc.č. 1351 a 1348/6" a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 13/107/22: RM neschválila žádost o změnu užívání části stavby RD Dukelské 

nám. 29, Hustopeče, protože není řádně vyřešeno parkování. 

 

Usnesení č. 14/107/22: RM neschválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s budoucí oprávněnou Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4, IČ: 

03213595 na stavbu „Hustopeče – optická přípojka pro 3RD“, která bude realizována na 

městském pozemku parc. č 982/130 a 982/42, k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou úplatu 

5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou. RM požaduje instalaci podzemní rozvodné skříně. 

 

Usnesení č. 15/107/22: RM neschválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s budoucí oprávněnou Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4, IČ: 

03213595 na stavbu „Hustopeče – optická přípojka IS za Gen. Peřiny“, která bude realizována 

na městském pozemku parc. č 4544/18, 4542/264 a 4542/253, k.ú. Hustopeče u Brna za 

jednorázovou úplatu 20 Kč za každý metr kabelu a 500 Kč za každý pilíř bez DPH na dobu 

neurčitou. RM požaduje instalaci podzemní rozvodné skříně. 

 

Usnesení č. 16/107/22: RM neschválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene s budoucí oprávněnou Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Praha 4, IČ: 

03213595 na stavbu „Hustopeče – optická přípojka pro 12 RD Za Pionýrskou“, která bude 

realizována na městském pozemku parc. č. 982/42, k.ú. Hustopeče u Brna za jednorázovou 

úplatu 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou. RM požaduje instalaci podzemní rozvodné 

skříně. 

 

Usnesení č. 17/107/22: RM schválila uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o připojení č. 

9001837351 s provozovatelem distribuční soustavy EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Brno, IČ: 

28085400  

 

Usnesení č. 18/107/22: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky 

Vybavení interiéru objektu Střelnice, Hustopeče, dílčí plnění č. 4 uchazeče Lamino stolařské 

potřeby s.r.o., Šafaříkova 1287/25, 693 01 Hustopeče, IČ: 07614667.  

 

Usnesení č. 19/107/22: RM schválila pořadí nabídek na dalších místech na plnění veřejné 

zakázky Vybavení interiéru objektu Střelnice, Hustopeče, pro 4. dílčí plnění: 2. Radek Zajdák, 

Třešňová 334/10, 621 00 Brno, IČ: 74422073.  

 

Usnesení č. 20/107/22: RM schválila uzavření kupní smlouvy na vybavení interiéru objektu 

Střelnice, Hustopeče, dílčí plnění č. 4 s dodavatelem Lamino stolařské potřeby s.r.o., Šafaříkova 

1287/25, 693 01 Hustopeče, IČ: 07614667 za cenu 247.900 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 21/107/22: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky 

Vybavení interiéru objektu Střelnice, Hustopeče, pro dílčí plnění 1,2,3,5: Radek Zajdák, 

Třešňová 334/10, 621 00 Brno, IČ: 74422073.  
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Usnesení č. 22/107/22: RM schválila uzavření kupní smlouvy na vybavení interiéru objektu 

Střelnice, Hustopeče, pro dílčí plnění 1,2,3,5: Radek Zajdák, Třešňová 334/10, 621 00 Brno, 

IČ: 74422073 za cenu 1.548.078 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 23/107/22: RM schválila dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo s VISPO CZ s.r.o. Dolní 

Valy 3940/2, 695 01 Hodonín, IČ: 26278553, kterým se rozšiřuje rozsah díla na objektu 

Střelnice v Hustopečích o kanalizační přípojku a předstěnu schodiště v ceně 95.420 Kč bez 

DPH a mění se termín dokončení díla do 30.09.2022. 

 

Usnesení č. 24/107/22: RM bere na vědomí změnu výzdoby na fasádě Střelnice. 

 

Usnesení č. 25/107/22: RM schválila výběr nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky 

„Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Hustopeče - 1. etapa" nabídku uchazeče ČEZ 

Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, 703 00 Ostrava, IČ: 27804721.  

 

Usnesení č. 26/107/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo „Výměna svítidel veřejného 

osvětlení ve městě Hustopeče - 1. etapa“ s ČEZ Energetickými službami, s.r.o., Výstavní 

1144/103, 703 00 Ostrava, IČ: 27804721 za cenu 3.993.824,48 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 27/107/22: RM bere na vědomí znalecký posudek na ocenění pozemků pro směnu 

pozemků část p.č. 2600/1 v rozsahu nově vytvořeného pozemku p.č. 2600/54 o výměře 354 m2 

dle návrhu GP č.4198-144/2022 a pozemku p,č, 2879/121 , vše zapsáno v k.ú. Hustopeče u 

Brna  

 

Usnesení č. 28/107/22: RM schválila podání žádosti o dotaci z výzvy Ministerstva vnitra ČR, 

„Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni 2022.“  

 

Usnesení č. 29/107/22: RM schválila smlouvu o propagaci a reklamní spolupráci na Burčákové 

slavnosti 2022 s firmou BK Instal s.r.o. se sídlem Karolíny Světlé 716/1, 628 00 Brno, IČ 

11826584 

 

Usnesení č. 30/107/22: RM schválila uzavření smlouvy s Českou republikou – Moravským 

zemským archivem v Brně, Palachovo nám. 723/1, 625 00 Brno, IČO: 709 79 146 o výpůjčce 

archiválií k výroční povýšení Hustopečí na město. 

 

Usnesení č. 31/107/22: RM ukládá jednat se spoluvlastníkem p. … o možnosti odkoupení 

spoluvlastnického podílu p.č. 3753/58 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 32/107/22: RM schválila v rámci projektu Audit Familyfriendlycommunity 

pokračování vyplácení příspěvku ve výši 5.000 Kč při narození dítěte s trvalým pobytem v 

Hustopečích i pro rok 2023. 

 

Usnesení č. 33/107/22: RM schválila zvýšení plateb záloh za služby v ubytovně Mostař, a to 

od 01.10.2022. Jednotlivé dodatky budou projednány na příštím jednání RM 

 

Usnesení č. 34/107/22: RM bere na vědomí Zápis ze Sportovní komise ze dne 23.08.2022  

 

Usnesení č. 35/107/22: RM bere na vědomí zápis ze Školské a kulturní komise ze dne 

18.08.2022.  
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Usnesení č. 36/107/22: RM doporučuje ZM ke schválení udělení následujících dotací a darů, 

včetně následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel:  

27) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na vánoční atletiku, dvoudenní celostátní 

bodovací turnaj mládeže v kategorii st. žactva a dorostu, turnaj v barevném minivolejbale ve 

výši 260.000 Kč,  

28) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hustopečích, poskytnutí daru na malování 

chrámové lodi kostela ČCE učebny – zimní modlitebny Farního sboru ČCE v Hustopečích ve 

výši 50.000 Kč.  

 

Usnesení č. 37/107/22: RM bere na vědomí komentář k hospodaření ZŠ Komenského k 

30.06.2022. 

 

Usnesení č. 38/107/22: RM schválila vyřazení majetku v evidenci ZŠ Hustopeče, Komenského 

163/2, v účetní hodnotě 44.518 Kč. Seznam vyřazovaného majetku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 39/107/22: RM schválila odpis závazků z účetní evidence města Hustopeče v 

celkové výši 65.096 Kč.  

 

Usnesení č. 40/107/22: RM schválila vyřazení nezrealizovaných projektů z evidence města 

Hustopeče dle přílohy.  

 

Usnesení č. 41/107/22: RM schválila, aby kamenné fragmenty pocházející z původního 

hustopečského kostela sv. Václava, dočasně uložené ve dvoře Městských služeb, v evidenci 

majetku města vedené jako  

- Křtitelnice z pův. kostela – 5 ks (kaple) – Inv. číslo S00NH0000TMR  

- Šestiboká patka – sloup lodi kostela (kaple) - Inv. číslo S00NH0000TWD  

- Kamenná deska – oltář kostela (kaple) - Inv. číslo S00NH0000TX8  

byly darovány Římskokatolické farnosti Hustopeče u Brna, IČ 65806221, se sídlem 

Třebízského 5, 690 01 Hustopeče. Současně s nimi daruje město farnosti i zbytky 

degradovaného dřevěného oltáře ze hřbitovní kaple, aby zajistila jeho náležitou likvidaci.  

 

Usnesení č. 42/107/22: RM schválila, aby originální součásti morového sloupu, v evidenci 

majetku města vedené jako  

- Fragmenty z morového sloupu r. 1736 (kaple) - Inv. číslo S00NH0000TZY a části náhrobků, 

obojí dočasně uložené ve dvoře Městských služeb, byly převezeny do restaurátorské dílny pana 

MgA. Jiřího Helmy ve Velkých Němčicích. Restaurátor fragmenty podrobněji ohledá a 

vypracuje návrh na vytvoření kamenného stolu do apsidy hřbitovní kaple s využitím těchto 

fragmentů.  

 

Usnesení č. 43/107/22: RM bere na vědomí analýzu možného využití pozemků na ul. 

Herbenova směrem k dálnici.  

 

Usnesení č. 44/107/22: RM schválila navýšení příspěvku na činnost Komise pro územní rozvoj 

o 20.000 Kč na celkových 40.000 Kč, pro rok 2022 (do konce tohoto volebního období).  

 

Usnesení č. 45/107/22: RM bere na vědomí žádost spolku Všehoschopných na pronájem 

nábřeží rybníka za účelem vybudování plovárny a půjčovny lodí. S politováním musí město 

konstatovat, že plocha rybníka včetně břehů není v majetku města. V případě, že se spolku 

podaří na rybníku vybudovat přístav pro lodě, město se k projektu rádo připojí vybudováním 

plavebního kanálu v trase rybník – Štinkovka – kolem COOP – Dukelské náměstí s molem u 

Žumberáka. Následně bude tento propojen na kanál Dunaj – Odra – Labe. 
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Usnesení č. 46/107/22: RM schválila podání žádosti o finanční podporu individuálních 

projektů z Operačního programu Jan Ámos Komenský, výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I., Základní 

školou Hustopeče, Nádražní 4.  

 

Usnesení č. 47/107/22: RM schválila žádost ZŠ Nádražní o navýšení provozní dotace na 

energie. Bude zapracováno do následujícího rozpočtového opatření města 

 

Usnesení č. 48/107/22: RM schválila zpracování a podání žádosti o dotaci na vybudování 

nových kabin v areálu Městského stadionu. Pro podání žádosti RM doporučuje spolupracovat 

s místními spolky zabývajícími se sportem. 

 

Usnesení č. 49/107/22: RM schválila zrušení usnesení RM č. 37/105/2022 a schválila výjimku 

ze směrnice starosty č.1/2018 k zadávání veřejných zakázek a schválila uzavření smlouvy o 

dílo s Evou Ross-Baczynskou, nar. 29.01.1970, bytem ul. Droga do Rojów 11, 34-500 

Zakopane, Polská republika na provedení přípravných prací pro realizaci díla „Jubilejní kašna 

ve městě Hustopeče“ za cenu 22.500 Eur. 

 

Usnesení č. 50/107/22: RM schválila výjimku ze směrnice starosty č.1/2018 k zadávání 

veřejných zakázek a schválila uzavření smlouvy o dílo s Evou Ross-Baczynskou, nar. 

29.01.1970, bytem ul. Droga do Rojów 11, 34-500 Zakopane, Polská republika na zhotovení 

bronzového odlitku sochy pro realizaci „Jubilejní kašny ve městě Hustopeče“ za cenu 22.500 

Eur. 

 

Usnesení č. 51/107/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing. Bořkem Zvědělíkem, 

Školní 1793/13, 690 03 Břeclav, IČ: 09130578 na provedení projekčních prací ve stupni DUSP 

na stavbu „Hustopeče - ul. Tyršova, komunikace a parkovací stání" za cenu 98.000 Kč 

 

Usnesení č. 52/107/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s Projekcí dopravních staveb, 

s.r.o., Školní 1793/13, 690 03 Břeclav, IČ: 09669698 na provedení projekčních prací ve stupni 

DUSP na stavbu „Hustopeče sportovní hala – komunikace" za cenu 142.000 Kč. 

 

Usnesení č. 53/107/22: RM bere na vědomí návrh investora stavby „Supermarket COOP 

Hustopeče“ o změnu stavby před dokončením, kterou se ruší veřejné využití objektu 

supermarketu a mění trasa přípojky kanalizace. 

 


