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Město Hustopeče, rada města Hustopeče  

Usnesení ze 109. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

03.10.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče  

Usnesení č. 1/109/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/109/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická 

1873/36, Brno na stavbu "1030067035 Hustopeče, příp. NN Strouhal, Javorová 840/24" a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 3/109/22: RM schválila projektovou dokumentací oplocení novostavby na parcele 

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

výkresu.  

 

Usnesení č. 4/109/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, Hustopeče na 

stavbu "Kanalizační přípojka pro sklepy 2E, 3E a 4E, Kpt. Jaroše parc. č. 1369, 1368 a 1367, 

k.ú. Hustopeče u Brna" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu. Kauce ve výši 

30.000 Kč.  

 

Usnesení č. 5/109/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s Girasole, sdružením pro 

pomoc a rozvoj, Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s., Mrštíkova 122/1, Hustopeče 693 

01, IČ: 26991560 na užívání prostor v objektu polikliniky Hustopeče, Hybešova 1417/5, 693 

01 Hustopeče o výměře 42,64 m2 za měsíční nájemné 4.730 Kč.  

 

Usnesení č. 6/109/22: RM bere na vědomí znalecký posudek o obvyklé ceně pozemků p.č. 

1065/1, na ul. Žižkova, o výměře 40 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 7/109/22: RM bere na vědomí znalecký posudek o obvyklé ceně pozemků p.č. 

1884, 1887, 1900, 1903, 1921, 1924, 1930, na ul. Alšova, v k.ú. Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče. 

 

Usnesení č. 8/109/22: RM schválila objednávku geodetického zaměření - protokolárního 

vytyčení hranice pozemků p.č. KN 4813/61 u lomových bodů s pozemky 4813/27 a 4813/29 a 

vytyčení pozemku p.č. KN 1330/3 u hranice s pozemkem 4813/27 vše v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 9/109/22: RM schválila podání žádosti do programu č. 162 52 regionální sportovní 

infrastruktura vyhlášeného Národní sportovní agenturou na projekt "Novostavba kabin a 

zázemí pro sportovní stadion" žadatelem FC Hustopeče z.s. a s realizací tohoto projektu na 

parcele 881 (součástí je stavba kabin č.p. 583) a parcele 885/1 v k.ú. Hustopeče u Brna, které 

jsou ve vlastnictví města.  

 

Usnesení č. 10/109/22: RM doporučuje ZM ke schválení záměr uzavření kupní smlouvy na 

část pozemku p.č.1185/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově vytvořeného a vyděleného 

pozemku p.č.1185/9 o výměře 7 m2 dle návrhu GP č.4066-206/2021 za cenu 980 Kč/m2.  

 

Usnesení č. 11/109/22: RM doporučuje ZM ke schválení směnu části městského pozemku 

p.č. 2600/1 v rozsahu nově vytvořeného pozemku p.č. 2600/54 o výměře 354 m2 dle návrhu 
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GP č.4198-144/2022 za pozemek p.č. 2879/121, vše zapsáno v k.ú. Hustopeče u Brna s 

doplatkem ve výši dle znaleckého posudku. 

 

Usnesení č. 12/109/22: RM schválila 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. 13/109/22: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene „Hustopeče, příp. NN, Malinková, Hradní 204/14, č.stavby HO-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. 14/109/22: RM schválila uzavření dodatku č. 2 k dohodě o roznosu Hustopečských 

listů s Renatou Čadovou se sídlem Herbenova 16, 693 01 Hustopeče, IČ 45624542. 

 

Usnesení č. 15/109/22: zrušení usnesení č. 47/108/22 a 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, 2437/5,  2437/6, 2437/12, vše v k.ú. Hustopeče u Brna za roční nájemné 

74.302 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 16/109/22: RM neschválila zapojení ředitelky MŠ Na Sídlišti do realizace projektu 

OP JAK, „Šablony I – MŠ Hustopeče – Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a 

spolupráce s rodiči dětí“ reg. Č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0001172 na pozici koordinátora 

projektu.  

 

Usnesení č. 17/109/22: RM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Komenského za 

školní rok 2021/2022. 

 

Usnesení č. 18/109/22: RM schválila žádost … o udělení výjimky a povolení přespávání 

vnučky na bytě č. 213 Penzionu, Žižkova 960/1 po dobu školního roku.   

 

Usnesení č. 19/109/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Hustopeče a 

MUDr. Jarmilou Špačkovou, Medicospin s.r.o., IČO 11842679, Zámecká 737/12 Klobouky u 

Brna, ve věci praní prádla.  

 

Usnesení č. 20/109/22: RM schválila nabídku služeb Agora CE o.p.s. na zajištění údržby 

webových stránek www.participativni-rozpocet.cz/hustopece v roce 2022 za cenu 3.000 Kč bez 

DPH. Agora CE je plátcem DPH. 

 

Usnesení č. 21/109/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvy s Tomášem Havlem, 

Puškinova 51, 643 12 Liberec, IČ: 74524054 na část pozemku 3542/1 o výměře 25x25 m pro 

účely vytvoření zázemí a účinkování cirkusu Mistral v době od 12.–17.10.2022 za cenu 

2.000 Kč.  

 


