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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 
 

Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

17.01.2023 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

 

Usnesení RM č. 1/7/23: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení RM č. 2/7/23: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s Živá krajina z.s., IČ 

14069091, 683 04 Ježkovice č.p. 178, na realizaci Studie proveditelnosti podle Modelu Živá 

krajina dle nabídky v etapách I. a II. (Povodí 4. řádu toku Štinkovka a Jižní část katastru 

Hustopeče u Brna (mimo toku Štinkovky)) v ceně do 1.500.000 Kč vč DPH. 

 

Usnesení RM č. 3/7/23: RM schválila zveřejnění výzvy na podání nabídky na VZ v 

zjednodušeném podlimitním režimu na stavební práce na akci: „Stavební úpravy a modernizace 

společenského domu Hustopeče - SO 02 amfiteátr“, s předpokládanou hodnotou: 24.951.000 

Kč bez DPH. Realizace bude probíhat od 03/2023 do 11/2023  

 

Usnesení RM č. 4/7/23: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy a modernizace společenského domu 

Hustopeče – SO 02 amfiteátr": ..., ..., ..., náhradníci: ..., ..., ....  

 

Usnesení RM č. 5/7/23: RM schválila oslovení těchto vybraných uchazečů pro podání nabídky 

na veřejnou zakázku „Stavební úpravy a modernizace společenského domu Hustopeče – SO 02 

amfiteátr":  

JS - abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČO:26288591,  

ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ: 00558010,  

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ: 26285363,  

Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142,  

VS-build, s.r.o., Družstevní 369, 664 43 Želešice, IČ: 28312015.  

 

Usnesení RM č. 6/7/23: RM schválila zveřejnění výzvy na podání nabídky na VZ v 

zjednodušeném podlimitním režimu na stavební práce na akci: „ZŠ Nádražní Hustopeče – 

přístavba školní jídelny“, s předpokládanou hodnotou: 9.840.084 Kč bez DPH. Realizace bude 

probíhat od 03/2023 do 11/2023.  

 

Usnesení RM č. 7/7/23: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Nádražní Hustopeče – přístavba školní jídelny": ..., ..., 

..., náhradníci: ..., ..., .... 
 

Usnesení RM č. 8/7/23: RM schválila oslovení těchto vybraných uchazečů na veřejnou 

zakázku na stavební práce „ZŠ Nádražní Hustopeče – přístavba školní jídelny":  

JS - abacus s.r.o., Havlíčkova 613/32, 693 01 Hustopeče, IČ: 26288591,  

ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno Kohoutovice, IČ: 00558010,  

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín, IČ: 26285363,  

Hrušecká stavební spol. s r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142,  

STAL-PE stavební s.r.o., č.p. 362, 664 03 Podolí, IČ: 05154006.  

 

Usnesení RM č. 9/7/23: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene „Hustopeče, úprava NN, Svoboda RD 851, č. stavby HO-001040022493“ na 

pozemcích parc. č. 1677/10, 1677/7, k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví povinného města 
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Hustopeče s budoucí oprávněnou z věcného břemene EG.D a.s., se sídlem: Lidická 1873/36, 

602 00 Brno, IČ: 28085400 za částku 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou.  

 

Usnesení RM č. 10/7/23: RM schválila uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene „Hustopeče, rozš. NN, Rusnák 2500/22, č. stavby HO-001030080044“ na 

pozemcích parc. č. 2500/117, 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 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou.  

 

Usnesení RM č. 11/7/23: RM odložila schválení rozšíření sjezdu před RD Herbenova 32, 

Hustopeče žadatele ....  

 

Usnesení RM č. 12/7/23: RM schválila projektovou dokumentaci investora ..., Hustopeče na 

stavbu "Demolice objektu na parcela č. 432, Hustopeče" a pověřuje starostku podpisem 

situačního výkresu. Před podpisem dokumentace požaduje RM doložení zvláštního užívání 

komunikace pro zajištění odvozu materiálu z demolovaného domu a zajištění opravy chodníku 

na ul. Smetanova poškozeného v souvislosti se stavbou domu v dolní části pozemku. 

 

Usnesení RM č. 13/7/23: RM schválila změnu stavby před dokončením investorovi ..., 

spočívající v rozšíření sjezdu k RD na parcele parc.č. 4544/171, k.ú. Hustopeče u Brna a 

pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení RM č. 14/7/23: RM schválila vyhlášení záměru uzavření pachtovní smlouvy na 

pozemek p.č. 3975 v k.ú. Starovičky.  

 

Usnesení RM č. 15/7/23: RM bere na vědomí vyjádření paní ... a pověřuje MPO k prověření 

rozsahu pronajatého prostoru.  

 

Usnesení RM č. 16/7/23: RM schválila objednání Zpracování podkladů pro žádost o dotaci z 

dotačního programu NPO (Národní program obnovy) na výměnu světel veřejného osvětlení od 

společnosti METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Praha 10 Záběhlice za cenu 157.000 Kč 

bez DPH dle cenové nabídky.  

 

Usnesení RM č. 17/7/23: RM schválila objednání Přípravu VŘ na realizaci programu NPO na 

výměnu světel veřejného osvětlení včetně vyhodnocení, TDI, měření a závěrečných zpráv od 

společnosti METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Praha 10 Záběhlice za cenu 231.000 Kč 

bez DPH dle cenové nabídky.  

 

Usnesení RM č. 18/7/23: RM schválila smlouvu o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních 

baterií a akumulátorů se společností: ECOBAT s.r.o., se sídlem: Praha 6, Soborská 1302/8, PSČ 

160 00, IČ: 26725967; na dobu neurčitou.  

 

Usnesení RM č. 19/7/23: RM schválila objednávku vytyčení pozemku p.č. 2009/22 v k.ú. 

Hustopeče u Brna  

 

Usnesení RM č. 20/7/23: RM ukládá Komisi stavební posoudit žádost o odkoupení městského 

pozemku na p.č. 1348/36, o výměře 22 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na ul. 

Kpt. Jaroše, v obci Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení RM č. 21/7/23: RM doporučuje ZM ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BBV/10485/2022-

BBVM a to u podílu o velikosti id. 2/5 pozemku parcela č. 9546 v k.ú. Hustopeče u Brna, z 
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vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

128 00 Nově Město do vlastnictví města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 22/7/23: RM schválila uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo ze dne 

04.11.2022, s paní s Kristýnou Bartošovou, se sídlem: Václavkova 297/10, 160 00 Praha 

Dejvice, IČ: 76291502, předmětem, kterého je změna sídla zhotovitele a uvedení informace, že 

není plátce DPH. Cena díla zůstává nezměněna.  

 

Usnesení RM č. 23/7/23: RM schválila smlouvu o zajištění technické činnosti na Hustopečské 

skákání Agrotec 2023 s Mgr. Andreou Cejnkovou se sídlem Gen. Peřiny 1299/14, 693 01 

Hustopeče, IČ: 70476951  

 

Usnesení RM č. 24/7/23: RM schválila uzavření smluv o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2023 s těmito partnery:  

AGROTEC a.s., Brněnská 74, Hustopeče 693 01, IČ 00544957,  

IVK spol. s r.o., Mrštíkova 2, 693 01 Hustopeče, IČ 46903950,  

ZEMOS a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice, IČ 63470381,  

FIA – elektroslužby s.r.o., Šafaříkova 1286/23, 693 01 Hustopeče, IČ 27739651,  

Zdeněk Rybář, Nerudova 303/34, 693 01 Hustopeče, IČ 65367774,  

HPM TEC, s.r.o., Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče, IČ 25537814,  

Kaufland Česká republika v.o.s. Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha, IČ 25110161, 

Jednota, s.d., Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ 00032247, 

Contera Park Hustopeče s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČ 07959966. 

Smlouvy jsou přílohou zápisu  

 

Usnesení RM č. 25/7/23: RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí vzájemného plnění na 

Hustopečské skákání Agrotec 2023 s Hustopečskou mandlárnou s.r.o. se sídlem Nerudova 

299/24, 693 01 Hustopeče, IČ29372143  

 

Usnesení RM č. 26/7/23: RM schválila Statut 19. ročníku soutěže "O Hustopečskou pečeť" 

2023. Statut je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 27/7/23: RM schválila úpravu ceníku vstupného na Slavnosti mandloní a vína 

2023. Návrh ceníku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 28/7/23: RM schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro 

Spolek rodičů a přátel gymnázia T.G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, 69301 

Hustopeče, IČ 70283079 za účelem pořádání dobročinného divadelního představení. RM 

požaduje uveřejnění informace, že akce je pořádána s podporou města Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 29/7/23: RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce a nájmu nebytových 

prostor ve Společenském domě v Hustopečích a v Kině Hustopeče se Základní školou 

Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvkovou organizací se sídlem 

Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče, IČ 49137077 za účelem zkoušek a pořádání divadelního 

představení divadelního souboru Šikulky při ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2 s nájemným 

ve výši 7 260 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení RM č. 30/7/23: RM ukládá majetkoprávnímu odboru prověření vzniku nové 

„polní“ cesty pod mandloňovým sadem 
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Usnesení RM č. 31/7/23: RM schválila uzavření smlouvy o zajištění školení strážníků Městské 

policie Hustopeče na rok 2023 se Statutárním městem Brno – Městskou policií Brno se sídlem 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ 44992785.  

 

Usnesení RM č. 32/7/23: RM schválila zrušení usnesení č. 8/103/18  

 

Usnesení RM č. 33/7/23: RM schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na praní prádla 

se společností MUDr. Zdeněk Šmíd s.r.o., IČ: 29362997, Tyršova 1977/3c, Královo Pole, 612 

00 Brno  

 

Usnesení RM č. 34/7/23: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na praní prádla 

se společností PETMED s.r.o, IČ: 28358872, Krátká 1285/22, 693 01 Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 35/7/23: RM schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na praní prádla 

se společností LÉKÁRNY HYTYCH, s.r.o., IČ: 29255406, Dukelské nám. 100/29, 693 01 

Hustopeče.  

 

Usnesení RM č. 36/7/23: RM schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na praní prádla se 

společností MUDr. Lenka Fousová, IČ: 72051272, Brněnská 361/27a. 693 01 Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 37/7/23: RM schválila uzavření dodatku č.1 ke smlouvě na praní prádla se 

společností Medicospin s.r.o., IČ: 11842679, Brněnská 361/27a, 693 01 Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 38/7/23: RM schválila uzavření dohody o ukončení smlouvy o dílo s MUDr. 

Danou Papouškovou, IČ: 70288283, Hoblíkova 4, 613 00 Brno na zajištění praní prádla  

 

Usnesení RM č. 39/7/23: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s Oční ambulancí Hustopeče 

s.r.o., Hoblíkova 4, 613 00 Brno, IČ: 11717157 na zajištění praní prádla v cenách dle ceníku 

města Hustopeče  

 

Usnesení RM č. 40/7/23: RM schválila vyhlášení záměru pronájmu části objektu Penzion, 

který je součástí pozemku parc. č. 1112 o výměře 4330 m2 vedeného jako zastavěná plocha a 

nádvoří zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče, 

na adrese Žižkova 960/1, 693 01 Hustopeče, a to místnosti v přízemí. Záměr je vyhlášen za 

účelem poskytování výživového poradenství. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou. Text vyhlášení záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení RM č. 41/7/23: RM bere na vědomí informaci o návrhu znalce k ocenění pozemku 

na základě žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 868/1, v obci Hustopeče, v k.ú. Hustopeče 

u Brna. 

 

Usnesení RM č. 42/7/23: RM ukládá vyhlásit zveřejnění záměru pachtu části pozemku p.č. 

868/1 v k. ú. Hustopeče u Brna o výměře cca 18 m2 z důvodu jeho užívání soukromým 

subjektem. Roční pachtovné je stanoveno na 155 Kč/m2*rok (tj. 5 % z předpokládané ceny 

pozemku). Současně vymáhat i bezdůvodné obohacení za užívání tohoto pozemku. 

 

Usnesení RM č. 43/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 9/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. 25 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na 

pozemku p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na 
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pozemku p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 889824/22780784, vše v k.ú. Hustopeče 

u Brna, ..., bytem Kobylí ..., 691 10 Kobylí, v souladu s dohodou o narovnání schválenou usn. 

č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999 

ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední desce vyvěšena k seznámení 

kopie záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl na úřední desce vyvěšen, a to 

13.-31.05.2021. 

 

Usnesení RM č. 44/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 10/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části 

bytu č. 24 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a 

společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č. 1671 a 

pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 480376/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s ..., bytem 

Nikolčice ..., 691 71 Nikolčice, v souladu s dohodou o narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 

a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999 ve znění 

pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední desce vyvěšena k seznámení kopie 

záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl na úřední desce vyvěšen, a to 13.-

31.05.2021. 

 

Usnesení RM č. 45/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 11/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. 23 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na 

pozemku p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na 

pozemku p.č.1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 1167088/22780784, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna s ..., bytem Svat. Čecha 695/2, 693 01 Hustopeče, v souladu s dohodou o 

narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999 ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední 

desce vyvěšena k seznámení kopie záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl 

na úřední desce vyvěšen, a to 13.-31.05.2021. 

 

Usnesení RM č. 46/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 12/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. 22 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na 

pozemku p.č. 1671 a společných částí domu Svat Čecha 965, Hustopeče, umístěného na 

pozemku p.č.1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 791492/22780784, vše v k.ú. Hustopeče 

u Brna s ..., bytem Svat. Čecha 965/4, 693 01 Hustopeče, v souladu s dohodou o narovnání 

schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999 ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední desce 

vyvěšena k seznámení kopie záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl na 

úřední desce vyvěšen, a to 13.-31.05.2021. 

 

Usnesení RM č. 47/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 13/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. 21 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na 

pozemku p.č. 1671 a společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na 

pozemku p.č. 1671 a pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 1133236/22780784, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna s ..., bytem Svat. Čecha 965/4, 693 01 Hustopeče, v souladu s dohodou o 

narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, 
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IČ: 25559311 z 25.06.1999 ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední 

desce vyvěšena k seznámení kopie záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl 

na úřední desce vyvěšen, a to 13.-31.05.2021. 

 

Usnesení RM č. 48/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 14/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. 25 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na 

pozemku p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na 

pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 893048/22761440, vše v k.ú. Hustopeče 

u Brna s ..., bytem Slovácká 2702/37, 690 02 Břeclav, v souladu s dohodou o narovnání 

schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999 ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední desce 

vyvěšena k seznámení kopie záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl na 

úřední desce vyvěšen, a to 13.-31.05.2021. 

 

Usnesení RM č. 49/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 16/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. 23 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na 

pozemku p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na 

pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 1150968/22761440, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna s ..., oba bytem Svat. Čecha 966/6, 693 01 Hustopeče, v souladu s dohodou 

o narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999 ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední 

desce vyvěšena k seznámení kopie záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl 

na úřední desce vyvěšen, a to 13.-31.05.2021. 

 

Usnesení RM č. 50/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 17/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. 22 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na 

pozemku p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na 

pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 822120/22761440, vše v k.ú. Hustopeče 

u Brna s ..., bytem Svat. Čecha 966/6, 693 01 Hustopeče, v souladu s dohodou o narovnání 

schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999 ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední desce 

vyvěšena k seznámení kopie záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl na 

úřední desce vyvěšen, a to 13.-31.05.2021. 

 

Usnesení RM č. 51/7/23: RM bere na vědomí obnovení jednání týkající se usnesení 

Zastupitelstva města Hustopeče č. 18/XX/21, kterým ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

bezúplatném převodu bytu č. 21 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na 

pozemku p.č. 1670 a společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na 

pozemku p.č. 1670, a pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 1131624/22761440, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna s ..., bytem Svat. Čecha 966/8, 693 01 Hustopeče, v souladu s dohodou o 

narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, 

IČ: 25559311 z 25.06.1999 ve znění pozdějších dodatků. V návaznosti na to, bude na úřední 

desce vyvěšena k seznámení kopie záměru na bezúplatný převod movitých věcí, který již byl 

na úřední desce vyvěšen, a to 13.-31.05.2021. 

 



7 

Usnesení RM č. 52/7/23: RM bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ke dni 13.1.2023  

 

Usnesení RM č. 53/7/23: RM schválila přidělení bytu č. 14 na adrese Svat. Čecha 174/1, 

Hustopeče, ..., trvale bytem ..., Kyjev do nájmu s účinností od 1. 2. 2023.  

 

Usnesení RM č. 54/7/23: RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, na adrese Svat. 

Čecha 174/1, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a ..., trvalý pobyt ..., Kyjev, s účinností od 1. 

2. 2023 a platností od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 55/7/23: RM schválila přidělení bytu č. 2 na adrese Žižkova 1476/22a, 

Hustopeče, ..., trvale bytem Nerudova ..., Hustopeče, s účinností od 1. 2. 2023.  

 

Usnesení RM č. 56/7/23: RM schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 2 na adrese 

Žižkova 1476/22a, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a ..., trvale 

bytem Nerudova ..., Hustopeče a s účinností od 1. 2. 2023. Platnost smlouvy je od 1. 2. 2023 

do 31. 1. 2024. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 57/7/23: RM schválila přidělení bytu č. 4 na adrese Žižkova 1476/22a, 

Hustopeče, ..., trvale bytem Starovice ..., s účinností od 1. 2. 2023.  

 

Usnesení RM č. 58/7/23: RM schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 4 na adrese 

Žižkova 1476/22a, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a ..., trvale 

bytem Starovice ...,  a s účinností od 1. 2. 2023. Platnost smlouvy je od 1. 2. 2023 do 31. 1. 

2024. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 59/7/23: RM schválila přidělení bytu č. 6 na adrese Žižkova 1476/22a, 

Hustopeče, ..., Velké Pavlovice, s účinností od 1. 2. 2023.  

 

Usnesení RM č. 60/7/23: RM schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 6 na adrese 

Žižkova 1476/22a, Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a ..., Velké 

Pavlovice a s účinností od 1. 2. 2023. Platnost smlouvy je od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 61/7/23: RM schválila ukončení nájmu na bytě č. 5 na adrese Smetanova 78/2 

v Hustopečích dohodou pro ..., Hustopeče, a to k datu 31. 1. 2023.  

 

Usnesení RM č. 62/7/23: RM schválila uzavření dohody o ukončení nájmu na bytě č. 5 na 

adrese Smetanova 78/2, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a ..., Hustopeče, a to k datu 31. 1. 

2023. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 63/7/23: RM schválila přidělení bytu č. 5 na adrese Smetanova 78/2, 

Hustopeče ..., trvale bytem ..., Hustopeče od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024.  

 

Usnesení RM č. 64/7/23: RM schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, na adrese 

Smetanova 78/2, Hustopeče, mezi městem Hustopeče a paní ..., trvale bytem ..., Hustopeče, a 

to s platností od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení RM č. 65/7/23: RM schválila zrušení usnesení RM č. 48/2/22 a schválila nové 

složení Komise stavební: předseda Michal Stehlík, tajemník ..., členové: ... 

 

Usnesení RM č. 66/7/23: RM bere na vědomí plán práce Komise sociální a zdravotní pro rok 

2023. Plán je přílohou zápisu. 
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Usnesení RM č. 67/7/23: RM schválila přidělení finanční částky 20.000 Kč na činnost sociální 

a zdravotní komise pro rok 2023.  

 

Usnesení RM č. 68/7/23: RM schválila zapojení města Hustopeče do kampaně "Vlajka pro 

Tibet". Dne 10.3.2023 bude před Radnicí vyvěšena tibetská vlajka.  

 

Usnesení RM č. 69/7/23: RM schválila koupi zahradního traktorku Starjet P6 PRO od 

dodavatele Synpro s.r.o., Podivínská 1559, Velké Bílovice, IČ 29229298, za vysoutěženou cenu 

249.900 Kč vč. DPH. Nabídky jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení RM č. 70/7/23: RM schválila vyřazení majetku vedeného v evidenci Dům Penzion 

pro důchodce Žižkova 1 v účetní hodnotě 22.645 Kč. Seznam majetku je v příloze zápisu. 

Majetek bude zlikvidován odvozem na sběrný dvůr města. 

 

Usnesení RM č. 71/7/23: RM schválila nový ceník ubytovny v Celném. Ceník je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení RM č. 72/7/23: RM schválila podání žádosti o skácení smrku na ul. Družstevní na 

pozemku p.č. 1938 u domu č. 899/19. Strom je ve špatném stavu. 

 


