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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 4. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

22.11.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/4/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/4/22: RM schválila uzavření objednávky na zhotovení a montáž panelů časové 

osy do Interiérů Střelnice, s panem Romanem Müllerem, IČ 45620474, se sídlem Nikolčice č.p. 

604, 691 71 Nikolčice, za cenu 102.610 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 3/4/22: RM schválila zrušení usnesení č. 51/107/22 a 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 obsahující změnu termínu dodání a odlišný způsob fakturace.  

 

Usnesení č. 4/4/22: RM schválila zrušení usnesení č. 52/107/22 a 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 obsahující změnu termínu dodání a odlišný způsob fakturace.  

 

Usnesení č. 5/4/22: RM schválila uzavření dodatku č. 2 smlouvy o technické podpoře č. 

TP38/10 se společností VITA software, s.r.o., se sídlem: Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČO 

6106063, z důvodu změny ceny technické podpory od 01.01.2023.  

 

Usnesení č. 6/4/22: RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na dovybavení dopravního hřiště na ulici Lipová ve výši 46.000 Kč.  

 

Usnesení č. 7/4/22: RM bere na vědomí informaci o vytyčení hranic pozemků p.č. 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 v katastrální území Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 8/4/22: RM schválila uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem 

NUOVO CAFFE s.r.o., se sídlem: Zákoutí 2844/39, 616 00 Brno, IČ: 26951258, ke dni 

31.11.2022.  

 

Usnesení č. 9/4/22: RM schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce mezi 

Sportovními zařízeními města Hustopeče, p.o., Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče, IČ: 499 

63 147 a FC Hustopeče z.s., Šafaříkova 538/19, 693 01 Hustopeče, IČ: 64327451, kterým se 

upravují podmínky provozu a užívání sportovišť a fotbalových kabin v areálu SPOZAM na 

adrese Brněnská 526/50, Hustopeče pro rok 2023. Text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/4/22: RM schválila upravení usnesení č. 27/1/22 týkající se délky splácení 

pianina v podobě nájmu po dobu 5 let a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí se 

Základní uměleckou školou Hustopeče, příspěvková organizace, se sídlem: Komenského 4, 693 

01 Hustopeče, IČ: 70849510 týkající se pronájmu pianina na dobu určitou do 31.10.2027. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 11/4/22: RM ukládá MPO připravit jednání k problematice evidence mostů a 

lávek v katastru města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 12/4/22: RM schválila uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu se společností 

ZEMOS a.s., se sídlem: Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ: 63470381, týkající se 

pachtu části pozemku města Hustopeče v lokalitě Nad úvozem parc. č. 4631/78 o výměře 4.763 

m2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u 

Brna, obec Hustopeče na dobu určitou 5 let s jednoletou opcí, pachtovné 2.857,8 Kč + DPH za 

rok. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 13/4/22: RM schválila objednávku a výměnu osvětlení na Poliklinice Hustopeče, 

Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče v pronajímaných nebytových prostorách ortopedie, 

psychiatrie, gastroenterologie a tatérského salonu za předběžnou částku cca 135.800 Kč vč. 

DPH od pana Aloise Jakeše, IČ 75370387, Žižkova 466/33, 693 01, Hustopeče. 

 

Usnesení č. 14/4/22: RM schválila zrušení usnesení č. 22/2/22 a ukládají MPO zajištění 

podkladů pro rozhodnutí o případném umístění nabíjecího sloupku na parkovišti u vchodu do 

Frauenthal pro elektromobil. Následně RM předává záležitost k posouzení Stavební komisi 

města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 15/4/22: RM doporučuje ZM ke schválení změnu veřejnoprávní smlouvy mezi 

Městem Hustopeče a TJ Agrotec Hustopeče spočívající v rozšíření čerpání dotace na všechny 

turnaje pořádané TJ Agrotec pro děti a mládež v roce 2022. 

 

Usnesení č. 16/4/22: RM schválila navýšení pracovních úvazků organizační složky Městské 

služby Hustopeče o jeden úvazek na pozici "dělník na údržbu městské zeleně, řidič 

zemědělských strojů" ve 4. platové třídě. Nová organizační struktura MS je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 17/4/22: RM schválila složení Komise školské a kulturní: předsedkyně komise: 

Mgr. Beata Kynclová, tajemnice: …, členové: … 

 

Usnesení č. 18/4/22: RM schválila složení Komise obřadů a slavností. Předsedkyně komise 

Hana Pregrtová, DiS., členové …, tajemnice ... 

 

Usnesení č. 19/4/22: RM ukládá předsedům komisí rady předložit plán jednání jimi vedené 

komise na rok 2023.  

 

Usnesení č. 20/4/22: RM schválila slevu na nájmu kinosálu na akci Vánoční vystoupení 

klávesáků Hudební školy Yamaha v termínu 13.12.2022 v čase 16:00–18:00. Cena nájmu bude 

600 Kč/hod. 

 

Usnesení č. 21/4/22: RM schválila poskytnutí podpory pořadateli akce Hustopečský Masopust 

na Turhandlích 2023 v rozsahu uzavřené Dohody o poskytnutí podpory pro konání akce ve 

znění pozdějších dodatků. 

 

Usnesení č. 22/4/22: RM neschvaluje pokácení javoru rostoucího na pozemku p. č. 3142/1 za 

zahradou rodinného domu Kpt. Jaroše 19, Hustopeče.  
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Usnesení č. 23/4/22: RM bere na vědomí výsledek hospodaření SPOZAM za 3. čtvrtletí 

2022. 

 

Usnesení č. 24/4/22: RM bere na vědomí informace ze  Spozamu ze dne 16.11.2022. 

 

Usnesení č. 25/4/22: RM schválila úpravu cen Spozamu od 01.01.2023. 

 

Usnesení č. 26/4/22: RM schválila umístění sídla plaveckého oddílu Fakultní klub Brno, z.s. 

na adrese sídla společnosti Sportovní zařízení města Hustopeče, Brněnská 526/50, 693 01 

Hustopeče u Brna 

 

Usnesení č. 27/4/22: RM schválila zvýšení nájemného o 20 % v městských bytech u 

nájemníků. Jedná se o byty v domech Žižkova 960/1, Smetanova 78, Komenského 774, 

Masarykovo nám. 165, Dvořákova 472. 

 

Usnesení č. 28/4/22: RM schválila ukončení nájmu na bytě č. 29 na adrese Svat. Čecha 174/3 

v Hustopečích dohodou pro …, nar. …, …, a to k datu 30.11.2022.  

 

Usnesení č. 29/4/22: RM schvaluje dohodu o ukončení nájmu na bytě č. 29 na adrese Svat. 

Čecha 174/3, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a …, nar. …, …, k datu 30.11.2022. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 30/4/22: RM neschvaluje žádost …, nar. …, trvale bytem … o dodatečné povolení 

stavební úpravy v podobě instalování posuvných dveří na technickou místnost bytu č. 3 na 

adrese Žižkova 1476/22a a zároveň žádá uvedení do původního stavu.  

 

Usnesení č. 31/4/22: RM neschvaluje žádost …, nar. …, trvale bytem … o dodatečné povolení 

stavební úpravy v podobě vyvrtaní otvorů za účelem zřízení mobilní zdi v pokoji bytu č. 4 na 

adrese Žižkova 1476/22a a zároveň žádá uvedení pokoje do původního stavu. 

 

Usnesení č. 32/4/22: RM neschvaluje žádost o prodloužení nájmu bytu č. 2 na adrese Žižkova 

1476/22a, Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem ...  

 

Usnesení č. 33/4/22: RM neschvaluje žádost o prodloužení nájmu bytu č. 3 na adrese Žižkova 

1476/22a, Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem ....  

 

Usnesení č. 34/4/22: RM neschvaluje žádost o prodloužení nájmu bytu č. 4 na adrese Žižkova 

1476/22a, Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem ....  

 

Usnesení č. 35/4/22: RM neschvaluje žádost o prodloužení nájmu bytu č. 6 na adrese Žižkova 

1476/22a, Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem ....  

 

Usnesení č. 36/4/22: RM bere na vědomi vydání básnické sbírky spisovatelky Ilse Tielschové. 

Případné zakoupení části nákladu nechává na posouzení o.s. Marketing a kultura.  

 

Usnesení č. 37/4/22: RM schvaluje zařazení vyhrazených investičních akcí města do 

připravovaného rozpočtu pro rok 2023. Seznam akcí je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 38/4/22: RM schválila výměnu všech stávajících světelných zdrojů za nové LED 

vložky do návěstidel na řízených křižovatkách v Hustopečích. Realizace výměny všech 
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světelných zdrojů bude provedena společností AŽD Praha s.r.o. za celkovou částku 360.485 Kč 

včetně DPH.  

 

Usnesení č. 39/4/22: RM bere na vědomí navýšení ceny za tzv. nadstandard dopravní 

obslužnosti, na základě, kterého je zajištěno fungování tzv. "školního" autobusu v Hustopečích. 

 

Usnesení č. 40/4/22: RM schválila uzavření Registračního formuláře klienta v platebním 

systému GoPay a následně i smlouvy na poskytování služeb s GoPay, se sídlem Planá 67, 370 

01 Planá, IČ: 26046768. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 41/4/22: RM ukládá na příští schůzi RM vysvětlit mechanismus vymáhání 

pohledávek Města Hustopeče. Jaké máme pohledávky, jejich výše, možnosti vymáhání.  

 

Usnesení č. 42/4/22: RM doporučuje ZM ke schválení postup prací v lokalitě za gen. Peřiny 

pro realizaci budovy mateřské školy a určení místa realizace školní kuchyně a jídelny v areálu 

ZŠ Komenského.  

 

Usnesení č. 43/4/22: RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování 

architektonické studie pro stavební úpravy a modernizaci kulturního domu v Hustopečích s Ing. 

arch. Jakubem Cahou, IČ 74599054. Tímto dodatkem se mění výše honoráře za výkon 

autorského dozoru na 800 Kč/hod. Dodatek je přílohou zápisu. 

 

 
 


