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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 8. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

31.01.2023 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/8/23: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/8/23: RM schválila částku za umístění prodejních stánků (občerstvení) na 

pozemku naproti rozhledny ve výši 5.000 Kč + DPH za oba dny konání Slavností mandloní a 

vína 2023. Počet stánků bude omezen.   

 

Usnesení č. 3/8/23: RM neschválila rozšíření sjezdu před RD Herbenova 32, Hustopeče 

žadateli ...  

 

Usnesení č. 4/8/23: RM ukládá MPO oslovit poskytovatele internetových sítí v Hustopečích 

(např. Cetin a Nej.cz) na vyjádření se ke kvalitě jejich sítí včetně dodání parametrů jejich 

rozvodů. Pro porovnání s plánovanými rozvody spol. T-mobile.  

 

Usnesení č. 5/8/23: RM doporučuje ZM ke schválení Žádost o bezúplatný převod pozemků 

parcela č. 1233/1 a parcela č. 9525 v k.ú. Hustopeče u Brna dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona 

č. 219/2000 Sb., v platném znění, z důvodu veřejného zájmu. Pozemky jsou součástí veřejného 

prostranství a město Hustopeče provádí na pozemcích pravidelnou údržbu sečením. Na 

pozemcích se nachází veřejné osvětlení a informační tabule pro usnadnění orientace lidí, k 

osvětlení komunikace a veřejných ploch za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku ve 

vlastnictví města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 6/8/23: Usnesení č. /8/23: RM doporučuje ZM ke schválení bezúplatný převod 

částí pozemků p.č. KN 982/33, 982/36 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna od České 

republiky - Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  

 

Usnesení č. 7/8/23: RM nesouhlasí s návrhem Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění 

přídělu vedené pod spisovou značkou SP9243/2022-523203 v katastrálním území Hustopeče u 

Brna.  

 

Usnesení č. 8/8/23: RM schválila uzavření Smlouvy o připojení k DS z hladiny NN se 

společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Brno, IČ: 28085400 na zasíťování pozemků za Gen. 

Peřiny.  

 

Usnesení č. 9/8/23: RM bere na vědomí žádost o schválení PD a souhlas k územnímu řízeni 

na stavu "Hustopeče, rozš. NN, Staněk 8RD S2" investora EG.D a.s. a předává dokumentaci 

Stavební komisi k posouzení.  

 

Usnesení č. 10/8/23: RM schválila umístění dopravního značení – zrcadla do pozemku parc.č. 

725, k.ú. Hustopeče u Brna, žadatel KORDIS JMK a.s., Brno. Za osazení a údržbu zrcadla je 

odpovědná SÚS Jmk, oblast Jih, Břeclav.  
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Usnesení č. 11/8/23: RM schválila uzavření smlouvy o propagaci a reklamní spolupráci na 

Hustopečské skákání Agrotec 2023 se společností KUTARI a. s. se sídlem Fügnerovo náměstí 

1808/3, 102 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 05380791. 

 

Usnesení č. 12/8/23: RM schválila podání žádosti o odstoupení od realizace projektu 

"Elektromobil Hustopeče" podaného v rámci vyhlášené výzvy č. 3/2022 Národního programu 

životní prostředí.  

 

Usnesení č. 13/8/23: RM schválila uzavření Dohody o zrušení kupní smlouvy s firmou SDO 

Technika s.r.o., se sídlem Jaselská, 451, 742 42 Šenov u N. Jičína, IČ: 29446619. Kupní 

smlouva na dodávku elektrického nákladního vozidla značky BOCHENG typ BCWZ byla 

uzavřena dne 07.12.2022.  

 

Usnesení č. 14/8/23: RM vzala na vědomí informaci o zahájení jednání se spol. AQUAMID 

s.r.o. na budoucí převzetí sítí v lokalitě S10 městem. RM ukládá jednat o podmínkách a 

zárukách obdobných jako byly v lokalitě S2. Cena za koupi pozemků 100.000 Kč. Záruka na 

přebírané sítě a stavby min. 5 let. 

 

Usnesení č. 15/8/23: RM bere na vědomí zápis sportovní komise ze dne 17.01.2023. 

 

Usnesení č. 16/8/23: RM schválila složení sportovní komise doplněné o tajemnici komise ...  

 

Usnesení č. 17/8/23: RM bere na vědomí zápis z Komise školské a kulturní ze dne 24.01.2023. 

 

Usnesení č. 18/8/23: RM schválila statut Komise školské a kulturní. Statut je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 19/8/23: RM doporučuje ZM ke schválení dotace spolkům dle návrhu Komise 

školské a kulturní. Návrhy jsou uvedené v příloze zápisu.  

 

Usnesení č. 20/8/23: RM schválila úhradu členských příspěvků do Českomoravské unie 

Maškarní za roky 2022 a 2023. 

 

Usnesení č. 21/8/23: RM schválila objednávku leteckého snímku města Hustopeče velikost 

150 x 100 cm včetně zarámování u firmy JAS AIR CZ spol. s.r.o., Letiště Hosín, 373 41 

Hluboká nad Vltavou. 

 

Usnesení č. 22/8/23: RM schválila Návrh na změnu provozního příspěvku pro MŠ a ZŠ od 

roku 2023 je příspěvek pro MŠ ve výši 5.100 Kč (doposud 4.900Kč), pro ZŠ ve výši 4.000 Kč 

(doposud 3.700 Kč). Současně je stanoven koeficient pro ZŠ Komenského ve výši 1,07 k 

pokrytí vyšších nákladů na údržbu většího počtu budov. Navýšení bude zahrnuto do 1. 

rozpočtového opatření města Hustopeče 2023. 

 

Usnesení č. 23/8/23: RM schválila bezúplatný převod majetku traktůrek Challenger AJ 92-16 

mezi MŠ Hustopeče, Školní 25 a MŠ Hustopeče, Na Sídlišti 5.  

 

Usnesení č. 24/8/23: RM schválila zřízení spořicího účtu ZŠ Komenského u Komerční banky.  

 

Usnesení č. 25/8/23: RM schválila navýšení limitu vkladového účtu u České spořitelny na 

částku 50.000.000 Kč. Vklad bude využíván s ohledem na volné prostředky města Hustopeče.  
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Usnesení č. 26/8/23: RM schválila Pokyny - stanovení cestovních a jiných náhrad pro 

účastníky akcí, pořádaných Městem Hustopeče. Pokyny jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 27/8/23: RM schválila přidělení bytové jednotky č. 120 na ubytovně Mostař Kpt. 

Jaroše 1001/1 Hustopeče …, nar…, trvale bytem … s účinností od 15.02.2023.  

 

Usnesení č. 28/8/23: RM schválila smlouvu o nájmu bytu bytové jednotky č. 120 na ubytovně 

Mostař Kpt. Jaroše 1001/1 Hustopeče, uzavřenou mezi pronajímatelem městem Hustopeče a 

…, nar. …, trvale bytem … s účinností od 15.02.2023. Platnost smlouvy je od 15.02.2023 do 

31.12.2023. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 29/8/23: RM doporučuje ZM ke schválení Zásady města Hustopeče pro tvorbu 

a čerpání fondu pro účastníky obřadů. 

 

Usnesení č. 30/8/23: RM ukládá zajistit financování na pořízení techniky pro vybavení 

zubařské ordinace v hodnotě do 900.000 Kč vč. DPH.  

 

Usnesení č. 31/8/23: RM ukládá připravit smlouvu ujednání na pořízení vybavení pro ordinaci 

zubaře v hodnotě do 900.000 Kč vč. DPH. Spolu se smluvním zajištěním zahájení činnosti 

nového zubního lékaře.  

 

Usnesení č. 32/8/23: RM bere na vědomí zápis komise pro územní rozvoj ze dne 17.01.2023. 

S návrhy komise bude rada města dále pracovat. 

 

Usnesení č. 33/8/23: RM ukládá MPO připravit veřejnou zakázku na opravu jídelny a kuchyně 

ZŠ Komenského. 

 

Usnesení č. 34/8/23: RM ukládá komisi připravit rámcový harmonogram realizace opravy 

školní kuchyně a jídelny při ZŠ Komenského s návazností na vybudování nové MŠ v lokalitě 

Gen. Peřiny a nové školní kuchyně a jídelny v areálu ZŠ Komenského.  

 

Usnesení č. 35/8/23: RM schválila realizaci administrace programu Podpora obnovy 

kulturních památek v roce 2023 prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a ukládá odboru 

územního plánování MěÚ Hustopeče zajištění potřebné součinnosti s Ministerstvem kultury 

ČR.  

 

 


