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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 6. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

20.12.2022 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení RM č. 1/6/22: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/6/22: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové 

dokumentace: „Hustopeče - ul. Brněnská, chodník II“ se společností Viadesigne s.r.o., IČ 

27696880, se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav.  

 

Usnesení RM č. 3/6/22: RM ukládá vedení města a MPO jednat ve věci smluvního zajištění 

pozemků pod budoucím veřejným bezbariérovým chodníkem se společnostmi MAGELLAN 

BETA s.r.o., Agrotec a.s. a se společností Westfalia Metal s.r.o.  

 

Usnesení RM č. 4/6/22: RM schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené 

působnosti na úseku projednávání přestupků s obcí Bořetice, IČ 00283037, se sídlem Bořetice 

č.p. 39, 691 08 Bořetice. Text smlouvy je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení RM č. 5/6/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora EG. D a. s., Lidická 

1873/36, Hustopeče na stavbu „1040022493 Hustopeče, úprava NN, Svoboda RD 851“ a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení RM č. 6/6/22: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části městského pozemku 

parc. č. 4544/20 o výměře cca 10 m2 vedeného jako ostatní plocha zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za účelem umístění včelích úlů, na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, za cenu min. 300 Kč.  

 

Usnesení RM č. 7/6/22: 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. Kollárova a Jiráskova, chodník" za cenu 62.500 Kč.  

 

Usnesení RM č. 8/6/22: 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. Akátová, park" za cenu 66.500 Kč.  

 

Usnesení RM č. 9/6/22: RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zprostředkování 

burzovních komoditních obchodů ze dne 29.04.2019 se společností FIN-servis, a.s., se sídlem 

Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01, IČO 26439573.  

 

Usnesení RM č. 10/6/22: RM bere na vědomí zápis ze stavební komise ze dne 14.12.2022. 

 

Usnesení RM č. 11/6/22: RM schvaluje termíny jednání stavební komise pro rok 2023. 

 

Usnesení RM č. 12/6/22: RM schvaluje projektovou dokumentaci investorů …, … na stavbu 

„Novostavba RD, Kaštanová, Hustopeče, parc. č. 4792/237“. 

 

Usnesení RM č. 13/6/22: RM odkládá schválení projektové dokumentace 

„FIS_FTTH_CZ_1596_XXXXX_00108_Hustopece_1“ investora T-Mobile Czech Republic 
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a.s. Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 IČ: 64949681. Dokumentace bude nejprve vyhodnocena 

Stavební komisí, poté bude znovu projednána v Radě města. 

 

Usnesení RM č. 14/6/22: RM bere na vědomí vyjádření Stavební komise města Hustopeče ve 

věci nabíjecího sloupku pro elektromobily na parkovišti před firmou Frauenthal, ul. 

Bratislavská.   

 

Usnesení RM č. 15/6/22: RM neschvaluje umístění nabíjecího sloupku pro elektromobily na 

parkovišti před vstupem do firmy Frauenthal, ul. Bratislavská.   

 

Usnesení RM č. 16/6/22: RM schválila projektovou dokumentaci investora …, … na stavbu 

„Vinařství – dostavba a stavební úpravy objektu Vinařská ev.č. 401, parc.č. 1277, 1262/15“ a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu. Podpis je podmíněn složením vratné kauce ve 

výši 50.000 Kč.  

 

Usnesení RM č. 17/6/22: RM schválila uzavření plné moci s Vodovody a kanalizace Břeclav, 

a.s., se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ 49455168 týkající se plnění povinnosti 

předávat ČUZK data potřebná pro vytvoření digitálně technické mapy a tato data v případě 

změn v DTM aktualizovat. Plná moc je schválena za předpokladu, že bude moci být kdykoli v 

plném rozsahu odvolána.  

 

Usnesení RM č. 18/6/22: RM schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování 

služeb na zajištění kybernetické bezpečnosti prostřednictvím připojení do dohledového centra 

SOC365 se společností VISITECH a.s., Košinova 655/59, 612 00 Brno-Královo Pole, IČ 

25543415, kterou dochází k rozšíření poskytovaných služeb a tomu odpovídající změně ceníku. 

Dodatek je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 19/6/22: RM schválila uzavření dodatku č. 3 k Rámcové dohodě č. 

VS/423381 ze dne 03.04.2013 s O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 

4 – Michle, IČ 60193336.  

 

Usnesení RM č. 20/6/22: RM schválila uzavření smluv se stávajícími nájemníky na pronájem 

bytových jednotek na ubytovně Mostař na ul. Kpt. Jaroše 1001/1 v Hustopečích. Smlouvy jsou 

na dobu určitou s platností od 01.01.2023 do 31.01.2023 s právem opce 1 měsíce, nejpozději 

však do 31.12.2023. 

 

Usnesení RM č. 21/6/22: RM schválila přidělení bytové jednotky č. 202, 203 a 204 na 

ubytovně Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče, … nar. …, trvale bytem … a …, nar. …, trvale 

bytem … s platností od 01.01.2023 do 31.12.2023.  

 

Usnesení RM č. 22/6/22: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 202, 

203 a 204 na ubytovně Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem 

městem Hustopeče a …, nar. …, trvale bytem …. a …, nar. …, trvale bytem …, a to s platností 

od 01.01.2023 do 31.12.2023. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 23/6/22: RM schválila uzavření dohody o ukončení nájmu na bytě č. 14 na 

adrese Svat. Čecha 174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a …, nar. …, … a …, nar. …, 

…, a to k datu 31.12.2022. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 24/6/22: RM schválila přidělení bytu č. 13 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, …, nar. …, trvale bytem … do nájmu s platností od 01.01.2023 do 31.12.2023.  
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Usnesení RM č. 25/6/22: RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, na adrese Svat. 

Čecha 174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní …, nar. …, trvale bytem …, a to s 

platností od 01.01.2023 do 31.12.2023. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 26/6/22: RM schválila pronájem Společenského domu pro Spolek tělesně 

postižených Hustopeče dne 17.03.2023 za zvýhodněnou cenu 90 Kč/hod.  

 

Usnesení RM č. 27/6/22: RM bere na vědomí informaci o změně předsedy FC Hustopeče z.s.  

 

Usnesení RM č. 28/6/22: RM schválila potvrzení Mgr. Moniky Trčkové na funkci vedoucí 

organizační složky Pečovatelská služba Hustopeče, která vznikla přeměnou z původní o.s. 

Penzion a pečovatelská služba Hustopeče na základě usnesení ZM č 9/II/22. Činnost vedoucí 

o.s. je specifikována v dodatku č. 3 ke zřizovací listině o.s. ze dne 10.11.2022.  

 

Usnesení RM č. 29/6/22: RM ukládá dosavadní vedoucí organizační složky Penzion a 

pečovatelská služba Hustopeče:  

- do 31.12.2022 předat protokolárně 2. místostarostovi Bc. Josefu Horákovi veškerou písemnou 

agendu, software, elektronické dokumenty, razítka, klíče, hotovost, inventář a prostory týkající 

se nové organizační složky Penzion Hustopeče.  

- být nápomocna při vedení a správě OS Penzion Hustopeče novému vedoucímu z důvodu 

bezproblémového předání své stávající funkce tak, aby zde nedošlo k omezení činnosti OS 

Penzion Hustopeče, ani provozně personálním problémům.  

 

Usnesení RM č. 30/6/22: RM pověřuje 2. místostarostu Bc. Josefa Horáka, aby od 01.01.2023 

řídil a vedl organizační složku Penzion Hustopeče v rozsahu, jak je oprávněn vedoucí dle 

zřizovací listiny organizační složky Penzion Hustopeče ze dne 10.11.2022.  

 

Usnesení RM č. 31/6/22: RM schválila zřízení Sportovní komise, včetně složení: předseda …, 

členové – …, …, …, …, …, ...  

 

Usnesení RM č. 32/6/22: RM schválila Směrnici starostky č. 1/2022 o poskytování cestovních 

náhrad. Směrnice je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 33/6/22: RM schválila přesun investiční prostředků ve výši 300.000 Kč z 

rozpočtu Centra volného času do rezervního fondu organizace. Prostředky budou využity v roce 

2023. 

 

Usnesení RM č. 34/6/22: RM schválila Pravidla a postup tvorby participativního rozpočtu II. 

ročník 2023. 

 

Usnesení RM č. 35/6/22: RM ukládá připravit text nových zásad města Hustopeče pro tvorbu 

a čerpání fondu pro účastníky obřadů dle návrhu Komise obřadů a slavností. 

 

Usnesení RM č. 36/6/22: RM schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu mezi 

Sportovním zařízením města Hustopeče. p.o. a TJ Agrotec Hustopeče z.s., IČ 13690655, 

Šafaříkova 1016/22, Hustopeče, kterou se upřesňují podmínky nájmu. RM pověřuje ředitele 

SPOZAM k podpisu tohoto dodatku. 

 

Usnesení RM č. 37/6/22: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

nenávratného finančního příspěvku s Regionem Bílé Karpaty, IČ 70849153, se sídlem nám. 
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T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, kterým se prodlužuje termín pro realizaci projektu "Tváře 

města Hustopeče a obce Habovka v proměnách času". Text dodatku je přílohou tohoto zápisu. 

 

Usnesení RM č. 38/6/22: RM bere na vědomí novelu úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb. k 

zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, účinnou od 01.01.2023. Ve znění této vyhlášky 

se mění ceník pečovatelské služby města Hustopeče. 

 

Usnesení RM č. 39/6/22: RM schválila úpravu ceníku poskytovaných služeb organizační 

složkou Penzion Hustopeče od 01.01.2023: 

- Praní a mandlování (min. hmotnost 3 kg) 80 Kč/kg 

Mandlování a žehlení prádla 50 Kč/kg 

- Druhý a každý další čip pro vstup 200 Kč/ks (první čip k bytu je zdarma, čipy mají různé 

omezení vstupu) 

- Hostinský pokoj 300 Kč/noc dospělý, 150 Kč/noc dítě 

- Senior Doprava pro registrované, celkem 8 jízd/osoba/měsíc. Nad 8 jízd pouze s 

potvrzením lékaře při soustavné léčbě (rehabilitace) 

50 Kč/jízda 

50 Kč za každých započatých 10 min.  

 

Usnesení RM č. 40/6/22: RM ukládá prověřit možnosti měření spotřeby vody pro jednotlivé 

nájemníky v objektu polikliniky. 

 

Usnesení RM č. 41/6/22: RM schválila udělení odměny ředitelům p.o. dle návrhu. Návrh je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 42/6/22: RM ukládá prověřit možnosti získání dotací na realizaci projektu 

„Živá voda v krajině. 

 

Usnesení RM č. 43/6/22: RM ukládá Komisi pro rozvoj města vytipovat vhodné lokality pro 

rozšíření městského bytového fondu. 

 

Usnesení RM č. 44/6/22: RM schvaluje zrušení usnesení RM č. 10/5/22 z 06.12.2022. 
 


