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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 108. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

19.09.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/108/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/108/22: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy s panem 

Ladislavem Martincem, Nádražní 179/14, Hustopeče na prodej městského objektu č.ev. 29, 

vedeného jako jiná stavba, nacházejícím se na pozemku p.č. 1325, v katastrálním území 

Hustopeče u Brna, za cenu dle znaleckého posudku č. 5131-51/2022, ze dne 24.08.2022, za 

cenu ve výši 45.920,48 Kč.  

 

Usnesení č. 3/108/22: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části 

městského pozemku p.č. 2186/1, vedeného jako zastavěna plocha a nádvoří, v rozsahu dle 

geom. plánu č. 4217-206/2022, nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p. č. 2186/4, o 

výměře 33 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna na ul. Javorová za těchto podmínek: 

Pozemek se bude prodávat minimálně za cenu dle znaleckého posudku s tím, že žadatel uhradí 

zálohu ve výši 5.000 Kč na 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. 4/108/22: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části 

městského pozemku p.č. 2186/1, vedeného jako zastavěna plocha a nádvoří, v rozsahu dle 

geom. plánu č. 4217-206/2022, nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p. č. 2186/5, o 

výměře 37 m2, v obci Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u Brna, na ul. Javorová, za 

těchto podmínek: Pozemek se bude prodávat minimálně za cenu dle znaleckého posudku s tím, 

že žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč na 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. 5/108/22: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru prodeje části 

městského pozemku p.č. 1329/1, vedeného jako ostatní plocha/ostatní komunikace, v rozsahu 

dle geom. plánu č. 4216-207/2022, nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p. č. 1329/107, 

o výměře 2 m2, a p.č. 1329/108, o výměře 1 m2, v obci Hustopeče, v katastrálním území 

Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na ul. Vinařská, v obci Hustopeče, za těchto podmínek: Pozemek se bude prodávat 

minimálně za cenu dle znaleckého posudku s tím, že žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč na 

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. 6/108/22: RM neschválila návrh na pořízení čerpadla do studny na Hradní ulici.  

 

Usnesení č. 7/108/22: RM schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s TD LKW s.r.o., 

Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421 na vybudování parkoviště u polikliniky, 

kterým se prodlužuje termín dokončení díla na 31.10.2022 z důvodu nedokončené stavby 

kanalizace Jihomoravským krajem pod částí budoucího parkoviště.  
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Usnesení č. 8/108/22: RM schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s TD LKW s.r.o., 

Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421 na stavbu „Hustopeče - propojení ulic 

Brněnská, Kollárova, Jiráskova", kterým se prodlužuje termín dokončení díla na 31.10.2022 z 

důvodu pozdějšího předání staveniště.  

 

Usnesení č. 9/108/22: RM schválila Nařízení města Hustopeče č. 2/2022, kterým se vymezují 

oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního 

motorového vozidla za sjednanou cenu.  

 

Usnesení č. 10/108/22: RM schválila Ceník plateb za stání silničních motorových vozidel na 

místních komunikacích ve vymezených oblastech města Hustopeče  

 

Usnesení č. 11/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s MUDr. Pavlou 

Havlíkovou, IČ: 71209441 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem prostor.  

 

Usnesení č. 12/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Jiřinou 

Hrdličkovou, IČ: 68625791 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 13/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s MUDr. Václavem 

Kůrou, IČ: 49137492 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 

01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 14/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s MUDr. Zdeňkem 

Šmídem s.r.o., IČ: 29362997 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 15/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s GYNRJ spol. 

s.r.o., IČ: 27750639 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 

01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 16/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s NEO Ambulancí 

s.r.o., IČ: 29290486 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 

01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 17/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Mgr. Halkou 

Petlákovou, IČ: 65767349 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 

693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 18/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Nemocnicí 

Hustopeče, p.o. IČ: 04212029 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 19/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Girasole, 

sdružením pro pomoc a rozvoj z.s., IČ: 26991560 na pronájem části prostor Polikliniky 

Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby 

spojené s nájmem. 
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Usnesení č. 20/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s PETMED s.r.o., 

IČ: 28358872 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 21/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Bc. Natálií 

Bystrzonovskou., IČ: 08080496 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 22/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Martinou Živnou, 

IČ: 64454851 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 

Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 23/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Oční ambulancí 

Hustopeče s.r.o., IČ: 11717157 na pronájem části prostor Polikliniky Hustopeče, Hybešova 

1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby spojené s nájmem  

 

Usnesení č. 24/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Marií 

Zarbachovou, Šafaříkova 383/34, 693 01 Hustopeče, IČO: 05785391 na pronájem části prostor 

Polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady 

za služby spojené s nájmem.  

 

Usnesení č. 25/108/22: RM schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě s Janou Mačkovou, 

IČ: 02034719 a Lenkou Frölichovou, IČ: 70480508 na pronájem části prostor Polikliniky 

Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče, kterým se zvyšují měsíční úhrady za služby 

spojené s nájmem. 

 

Usnesení č. 26/108/22: RM schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. 

92–SB–023, s Nadací Partnerství, IČ 45773521, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno. Text 

smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 27/108/22: RM schválila revokaci usnesení Rady města Hustopeče č. 5/107/22 a 

schvaluje 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 78.076 Kč bez DPH. Text dodatku je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 28/108/22: RM schválila vyhlášení záměru pachtu 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, vše zapsané na LV č. 10001, v 

obci Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u Brna, u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, za cenu minimálně 3 Kč/m2, na dobu 

neurčitou, s roční výpovědní lhůtou. 

 

Usnesení č. 29/108/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, … pro zhotovení 

kanalizační přípojky pro RD Komenského 722/16, která bude částečně vybudována na 

pozemku města parc.č. 1677/5 a 1677/6, k.ú. Hustopeče u Brna a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. Podmínkou pro vybudování kanalizační přípojky je uzavření Smlouvy o 

souhlasu se stavbou na pozemcích města před započetím prací souvisejících s přípojkou.  
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Usnesení č. 30/108/22: RM neschvaluje projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., 

Lidická 1873/36, Hustopeče na stavbu "1030075540 Hustopeče, rozš. NN, Strmiska K2516". 

RM požaduje přisazení skříně k nemovitosti.  

 

Usnesení č. 31/108/22: RM neschválila projektovou dokumentaci investora …, … pro stavbu 

vodovodní přípojky objektu garáže na parcele parc.č. 1053/2, která bude částečně realizována 

na pozemcích města parc.č. 1047/13 a 1047/24, k.ú. Hustopeče u Brna. Podmínkou schválení 

je uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku města před započetím prací spojených 

se stavbou přípojky. Projektová dokumentace nebyla schválena z důvodu nesouladu 

s projektem vodovodu a kanalizace z areálu Nemocnice vedoucí stejným územím. 

 

Usnesení č. 32/108/22: RM schválila smlouvu o poskytnutí služeb – zajištění security služeb 

na Burčákových slavnostech 2022 firmou No Limit security s.r.o. se sídlem Soběšická 808, 664 

01 Bílovice nad Svitavou, IČ 07866526 za částku165.637 Kč.  

 

Usnesení č. 33/108/22: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na výrobu 

měsíčníku Hustopečské listy s firmou CCB Tiskárna s r.o. se sídlem Okružní 58/19, Lesná, 638 

00 Brno, IČ: 09895914.  

 

Usnesení č. 34/108/22: RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí reklamního prostoru se 

Svazem vinařů České republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, IČ 

48847488 na Národní soutěž vín Velkopavlovické podoblasti, nominační kolo.  

 

Usnesení č. 35/108/22: RM schválila uzavření smlouvy o spolupráci se Svazem vinařů České 

republiky se sídlem Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, IČ 48847488 na Národní soutěž 

vín Velkopavlovické podoblasti, nominační kolo. 

 

Usnesení č. 36/108/22: RM schválila podání žádosti o vnesení nemovité věci do Vodovody a 

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

 

Usnesení č. 37/108/22: RM schválila projektovou dokumentaci se změnou stavby před 

dokončením na ul. Smetanova na pozemcích p.č. 434 a 433 v k.ú. Hustopeče investorů …, … 

a požaduje doplnit žádost o zdůvodnění změny a zajištění potřebného parkování. Projektová 

dokumentace je přílohou zápisu. RM pověřuje starostku podpisem projektové dokumentace.  

 

Usnesení č. 38/108/22: RM schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s Karlou 

Nečasovou, nar. 08.01.1974, Brněnská 359/6, Hustopeče na užívání části pozemku p.č.656/2 v 

k.ú. Hustopeče u Brna o výměře 25 m2.  

 

Usnesení č. 39/108/22: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření darovací smlouvy s 

Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, kde 

předmětem je bezúplatný převod pozemků, na ul. Bratislavská, a to:  

p. č. 108/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 934 m2,  

p. č. 108/6 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 28 m2,  

p. č. 108/10 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 90 m2,  

p. č. 108/11 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 39 m2,  

p. č. 108/12 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 25 m2,  

p. č. 108/16 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 28 m2,  

p. č. 108/20 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 27 m2,  

p. č. 108/21 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 30 m2,  
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p. č. 108/22 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 29 m2,  

p. č. 108/23 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 29 m2,  

p. č. 108/24 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 27 m2,  

p. č. 108/25 ostatní plocha – ostatní komunikace, výměře 27 m2,  

p. č. 108/26 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 25 m2,  

p. č. 108/27 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 25 m2,  

p. č. 218/3 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 563 m2,  

p. č. 908/1 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 169 m2,  

p. č. 908/3 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 156 m2,  

p. č. 909/4 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 82 m2,  

p. č. 910 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 413 m2,  

p. č. 944/2 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 37 m2,  

p. č. 944/4 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 60 m2,  

p. č. 944/5 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 56 m2,  

p. č. 944/6 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 38 m2,  

p. č. 1252/36 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 26 m2,  

p. č. 1252/37 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 11 m2,  

p. č. 1252/38 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 31 m2,  

p. č. 1252/40 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 17 m2,  

p. č. 1252/59 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 94 m2,  

p. č. 1252/60 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 624 m2,  

p. č. 1252/64 ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 28 m2,  

p. č. 4937/14 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 671 m2,  

p. č. 4937/15 ostatní plocha – jiná plocha, o výměře 464 m2,  

vše v k. ú. Hustopeče u Brna a obci Hustopeče zapsaných u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na LV č12275, svěřených Správě a 

údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje. Smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 40/108/22: RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatné nabytí částí pozemku 

p.č. 4545/22 v k.ú. Hustopeče u Brna z titulu vymezení dle platné územně plánovací 

dokumentace pod veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury od Státního 

pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha  

 

Usnesení č. 41/108/22: RM schválila 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.  

 

Usnesení č. 42/108/22: RM schválila 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 G. 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.  

 

Usnesení č. 43/108/22: RM schválila 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.  
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Usnesení č. 44/108/22: RM schválila žádost o změnu užívání části stavby RD Dukelské nám. 

29, Hustopeče, dle žádosti …, ... 

 

Usnesení č. 45/108/22: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu částí pozemku p.č. 44/8 o 

výměře do á 40 m2 v k. ú Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 46/108/22: RM schválila žádost o změnu novostavba před dokončením na parcele 

parc. č. 4792/234 investora …, … a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 47/108/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvu s Českou republikou – 

Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město, 

IČO:72080043 na užívání pozemků v areálu městských služeb p.č. 2430, 2431, 2434, 2436, 

2437/3, 2437/4, 2437/6, 2437/12, vše v k.ú. Hustopeče u Brna za roční nájemné 74.302 Kč bez 

DPH.  

 

Usnesení č. 48/108/22: RM schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě s Českou 

republikou - Krajským ředitelstvím policie JMK, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499 na 

užívání pozemků p. č.27/1, 27/2, 27/3 v k.ú. Hustopeče u Brna, kterým se zvyšuje nájemné na 

19.910 Kč. 

 

Usnesení č. 49/108/22: RM schválila podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořízení územní studie 

„Hustopeče S3" a její realizaci formou veřejné zakázky „Územní studie – Hustopeče S3“ v 

režimu jednacího řízení bez uveřejnění. 

 

Usnesení č. 50/108/22: RM schválila vyzvat v rámci veřejné zakázky na pořízení „Územní 

studie - Hustopeče S3" k podání nabídky a k jednání o nabídce …, Nejedlého 9, 638 00 Brno, 

IČ: 15188736. 

 

Usnesení č. 51/108/22: RM schválila záměr pronájmu částí pozemku p.č.981/12 a 981/5 o 

souhrnné výměře 150 m2 , obojí v k.ú. Hustopeče u Brna na dobu od 21.11.-23.12.2022 

 

Usnesení č. 52/108/22: RM bere na vědomí Prominutí místního poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství všem cizincům (Ukrajincům), kteří jsou v Hustopečích přihlášeni k 

pobytu – typ pobytu DOČASNÁ OCHRANA. Prominutí se týká období od 24.02.2022 do 

konce roku 2022.  

 

Usnesení č. 53/108/22: RM schválila bezplatné umístění reklamního banneru na zábradlí na 

ul. Bratislavská v Hustopečích pro účely dne otevřených dveří Střední odborné školy a 

Středního odborného učiliště Hustopeče, příspěvkové organizace, Masarykovo nám. 136/1, 

Hustopeče v týdenních lhůtách od 12.10.2022, 14.11.2022, 01.12.2022, 04.01.2023 a 

01.02.2023. Instalaci banneru zajistí Marketing a kultura města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 54/108/22: RM schválila realizaci osázení ostrůvků (u nemocnice a u hotelu) Ing. 

Martinem Dratvou, Příční 378, Hrušovany u Brna 664 62, IČ: 697 59 944 za cenu 54.544,10 Kč. 
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Usnesení č. 55/108/22: RM schválila realizaci stavební přípravy pro osázení ostrůvků (u 

nemocnice a u hotelu) firmou TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, Hustopeče, IČ 29380421 za 

cenu 113.971,28 Kč bez DPH.   

 

Usnesení č. 56/108/22: RM schválila návrh investora stavby „Supermarket COOP Hustopeče" 

o změnu stavby před dokončením a souhlasí se změnou dle předložené projektové 

dokumentace. 

 

Usnesení č. 57/108/22: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním 

družstvem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247, kterým se 

prodlužuje doba nájmu částí pozemků v k.ú. Hustopeče u Brna p.č.1226/7 a 1226/17 o souhrnné 

výměře 321 m2 pro umístění stavebních konstrukcí či vozidel na dobu do 30.10.2022. 

 

Usnesení č. 58/108/22: RM schválila dodatek k nájemní smlouvě s Jednotou, spotřebním 

družstvem v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247, kterým se 

prodlužuje doba nájmu částí pozemků v k.ú. Hustopeče u Brna p.č.1226/7 a 1226/8 o souhrnné 

výměře 45 m2 pro umístění nájezdu na staveniště na dobu do 30.10.2022. 

 

Usnesení č. 59/108/22: RM schválila z důvodu navýšení cen energií Dodatky o zvýšení záloh 

na služby spojené s nájmem k nájemním smlouvám z 14. 12. 2021 na pronájem bytových 

jednotek na ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích mezi městem Hustopeče 

a: 

Byt. jednotka 2 – byt č. 117: … – na částku 8.084 Kč.  

Byt. jednotka 3 – Byt č. 120: … – na částku 8.545 Kč.  

Byt. jednotka 4 – Byt č. 124 a 125: … - na částku 9.265 Kč.  

Byt č. 209: … – na částku 4.796 Kč.  

Byt č. 210: … – na částku 4.497 Kč.  

Byt č. 211: … – na částku 4.497 Kč.  

Byt č. 212: … + 50 Kč měsíčně za sklad č. 230 – na částku 4.515 Kč.  

Byt č. 213: … + 100 Kč měsíčně za psa – na částku 4.837 Kč.  

Byt č. 302, 303 a 304: …, děti … + sklad č. 307 + 100 Kč měsíčně za psa – na částku 14.219 

Kč.  

Byt č. 309: … – na částku 4.796 Kč.  

Byt č. 310 a 311: … – na částku 8.579 Kč.  

Byt č. 312 a 313: … + 100 Kč měsíčně za psa + 100 Kč měsíčně za sklad č. 207. – na částku 

9.104 Kč.  

Byt č. 402: … – na částku 4.621 Kč.  

Byt č. 403: … - na částku 3.776 Kč.  

Byt č. 404: … – na částku 3.788 Kč.  

Byt č. 409: …k – na částku 4.796 Kč.  

Byt č. 410 a 411: … + 200 Kč měsíčně za sklad č. 407 a 408 – na částku 9.192 Kč.  

Byt č. 412: … – na částku 4.465 Kč.  

Byt č. 413: … – na částku 4.731 Kč.  

Účinnost dodatků je od 01.10.2022. Text dodatků je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 60/108/22: RM schválila ukončení nájmu na bytové jednotce č. 109 a 111 na 

adrese Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích dohodou pro …, nar. …, trvale bytem …, a to k datu 

30.09.2022.  
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Usnesení č. 61/108/22: RM schválila dohodu o ukončení nájmu bytové jednotky č. 109 a 111 

na adrese Kpt. Jaroše 1001/1, Hustopeče mezi městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem 

…, k datu 30.09.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 62/108/22: RM schválila ukončení nájmu na bytě č. 13 na adrese Svat. Čecha 

174/1 v Hustopečích dohodou pro …, nar. …, …,a to k datu 30.09.2022.  

 

Usnesení č. 63/108/22: RM schválila dohodu o ukončení nájmu na bytě č. 13 na adrese Svat. 

Čecha 174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a …, nar. …, …, k datu 30.09.2022. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 64/108/22: RM bere na vědomí komentář ředitele ZŠ Komenského k hospodaření 

školy v I. pololetí 2022.  

 

Usnesení č. 65/108/22: RM schválila na základě usnesení RM č. 38/107/22 pověření pro 

ředitele ZŠ Komenského pro prodej vyřazeného majetku ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2, a 

to třípatrové trouby Alba TPE 30AR za zůstatkovou hodnotu 15.000 Kč.  

 

Usnesení č. 66/108/22: RM schválila vyřazení majetku vedeného v evidenci Centra volného 

času v účetní hodnotě 287.998,89 Kč. Seznam majetku je v příloze zápisu. Majetek bude 

zlikvidován odvozem na sběrný dvůr města.  

 

Usnesení č. 67/108/22: RM schválila převod mimořádného příspěvku města Hustopeče ve výši 

130.000 Kč do investičního fondu MŠ Hustopeče, Školní 25. Částka bude využita na herní 

prvky v zahradě MŠ.  

 

Usnesení č. 68/108/22: RM bere na vědomí zprávu o porovnávání stavu zůstatků účtů a úvěrů 

za roky 2014, 2018, 2022.  

 

Usnesení č. 69/108/22: RM bere na vědomí informace k předpokládaným dotacím na činnost 

pečovatelské služby v roce 2023. 

 

Usnesení č. 70/108/22: RM bere na vědomí informace ze Spozamu a ukládá regulovat teplotu 

vody ve sprchách sportovní haly.  

 

Usnesení č. 71/108/22: RM schválila příkaz k provedení inventarizace a Plán inventur v roce 

2022. 

 


