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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení z 9. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

14.02.2023 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/9/23: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/9/23: RM schválila objednávku dvou nových parkovacích automatů od firmy 

Yunex, s.r.o., Siemensova 2715/1 155 00 Praha 5, IČ 09962638 za cenu 177.053 Kč bez DPH 

za každý.  

 

Usnesení č. 3/9/23: RM ukládá MPO ověřit platnost a účinnost smluv na parkování s Domem 

zdraví a restaurací U Halmů.  

 

Usnesení č. 4/9/23: RM schválila podání žádosti na Kordis o změnu času odjezdu linky 

autobusu z nádraží Šakvice do Hustopečí s návazností na vlakové spoje z Břeclavi.  

 

Usnesení č. 5/9/23: RM schvaluje spolu organizátorství města Hustopeče na akci Jógobraní 

2023, včetně spolupráce na zajištění publicity akce na informačních kanálech města. 

 

Usnesení č. 6/9/23: RM schválila objednávku nového vánočního osvětlení stromu na 

Dukelském náměstí od firmy Atelier Maur, s.r.o., Libušínská 575/82, 326 00 Plzeň, IČ 

25241885, ve variantě A nabídka za cenu 97.965,23 Kč vč. DPH. 

 

Usnesení č. 7/9/23: RM schvaluje žádost podnájmu místnosti v objektu č.p. 194 na ul. 

Nádražní 20a na pozemku parc. č. 1563/1 v k. ú. Hustopeče u Brna, zapsaný na LV 10001. 

S podmínkou, že nájem se využije na činnost skauta. 

 

Usnesení č. 8/9/23: RM schvaluje uzavření podnájemní smlouvy na podnájem místnosti v 

objektu č.p. 194 na ul. Nádražní 20a na pozemku parc. č. 1563/1, zapsaný u Katastrálního úřadu 

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

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče mezi Junák – český skaut, středisko 

Vranovice, z.s. a Mgr. Evou Saláškovou, IČ 05385962, se sídlem Dlouhá 22, 693 01 Hustopeče, 

na dobu neurčitou, nejdéle však po dobu trvání nájmu. Souhlas je uzavřen s podmínkou, že 

výnos z podnájmu bude využit na činnost oddílu skauta v Hustopečích. 

 

Usnesení č. 9/9/23: RM ukládá jednat s T-mobile na podmínkách vybudování optické sítě 

v Hustopečích, pozvat zástupce investora do stavební komise rady. Investor doloží potřebnost 

budování sítě, zejména smlouvou s jinými operátory, že bude síť využita i pro ně. Navíc 

předloží i potřebnost pro město. 

 

Usnesení č. 10/9/23: RM ukládá majetkoprávnímu odboru ve spolupráci s odborem životního 

prostředí a odborem přestupků a silničního hospodářství prověřit situaci a oprávněnost nově 

vznikající polní cesta pod mandloňovým sadem (pod rozhlednou).  

 

Usnesení č. 11/9/23: RM schválila podání žádosti do dotačního programu Jihomoravského 

kraje Podpora rozvoje v oblasti památkové péče v roce 2023 na realizaci projektu "Nohelův 

dům – obnova uliční fasády".  
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Usnesení č. 12/9/23: RM schválila podání žádosti do dotačního programu Podpora památek 

místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2023 na realizaci projektu "Obnova kříže, 

Hustopeče".  

 

Usnesení č. 13/9/23: RM schválila podání žádosti do dotačního programu Podpora zkvalitnění 

služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2023 na realizaci 

projektu "TIC Hustopeče 2023".  

 

Usnesení č. 14/9/23: RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora adaptačních opatření na změnu 

klimatu v roce 2023, dotační titul 3 Zadržení vody v krajině, na realizaci projektu „Následná 

péče o zeleň Hustopeče 2023“.  

 

Usnesení č. 15/9/23: RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora rodinné a seniorské politiky na 

úrovni obcí, na realizaci projektu „Oprava herních prvků na dětských hřištích Hustopeče.“  

 

Usnesení č. 16/9/23: RM schválila podání žádosti o individuální dotaci JMK na realizaci 

projektu „Výměna řídicího systému semaforů na ul. Bratislavská, Hustopeče.“  

 

Usnesení č. 17/9/23: RM schválila podání žádosti o individuální dotaci JMK na realizaci 

projektu "ZŠ Nádražní Hustopeče – přístavba školní jídelny".  

 

Usnesení č. 18/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření darovací smlouvy s 

Nemocnicí Hustopeče, se sídlem Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, na poskytnutí daru na 

vybavení nemocnice ve výši 200.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 19/9/23: RM schválila zveřejnění výzvy na podání nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu pod názvem: „SENIOR DOPRAVA“ dle směrnice starostky č. 1/2018, kterou 

se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  

 

Usnesení č. 20/9/23: RM schválila složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „SENIOR DOPRAVA", dle směrnice starostky 

č. 1/2018, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu: …, …, 

.... Náhradníci: …, … a ....  

 

Usnesení č. 21/9/23: RM schválila oslovení těchto vybraných uchazečů pro podání nabídky 

na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: „SENIOR DOPRAVA“, dle směrnice 

starostky č. 1/2018, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu:  

1. Fun Taxi, se sídlem: Gen. Peřiny 1328/27, 693 01 Hustopeče, IČ: 63436302;  

2. K-Taxi, se sídlem: Kurdějov 158, 693 01;  

3. Petr Demel, se sídlem: U Šatavy 752, 664 62 Hrušovany u Brna, IČ: 66577047  

 

Usnesení č. 22/9/23: RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace z veřejného grantového 

řízení Nadace ČEZ, IČ 26721511, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha, na projekt „Výsadba 

stromořadí Žižkova – Brněnská, Hustopeče.“  

 

Usnesení č. 23/9/23: RM schválila podání žádosti o poskytnutí dotace od Nadace Partnerství, 

IČ 45773521, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, na projekt „Výsadba stromořadí Žižkova – 

Brněnská, Hustopeče.“  
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Usnesení č. 24/9/23: RM schválila podání nabídky na uzavření smlouvy o pachtu části 

pozemku parc.č. 1086/85 v k.ú. Starovice, vedený jako ostatní plocha, o výměře 590 m2, 

zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, LV č. 

10 001 pro obec Starovice, k.ú. Starovice.  

 

Usnesení č. 25/9/23: RM schválila uzavření smlouvy o pachtu části pozemku parc.č. 1086/85 

v k.ú. Starovice, vedený jako ostatní plocha, o výměře 590 m2, zapsaný u Katastrálního úřadu 

pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, LV č. 10 001 pro obec Starovice, k.ú. 

Starovice, s obcí Starovice, IČ 00283584, se sídlem Starovice č.p. 180, 693 01 Starovice, a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

 

Usnesení č. 26/9/23: RM schválila zapojení města Hustopeče jako hlavního přeshraničního 

partnera obce Habovky do projektu "Cestami minulosti – realizácia sprievodnej infraštruktúry 

a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a prírodného dedičstva."  

 

Usnesení č. 27/9/23: RM schválila uzavření Dohody o spolupráci partnerů na projektu v rámci 

programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, projekt "Cestami minulosti – 

realizácia sprievodnej infraštruktúry a vybavenia na náučných chodníkoch sakrálneho a 

prírodného dedičstva." s obcí Habovka, IČ 00314471, se sídlem Pod Grúňom 266/24, 027 32 

Habovka. Text dohody je přílohou tohoto zápisu.  

 

Usnesení č. 28/9/23: RM schválila Dohody o ukončení Smluv o připojení k DS z hladiny NN 

č. 9001837403 a č 9001838022 se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Brno.  

 

Usnesení č. 29/9/23: RM schválila zahájit jednání s majiteli pozemku p.č. 1376 v k. ú 

Hustopeče u Brna o podmínkách prodeje pozemku.  

 

Usnesení č. 30/9/23: RM bere na vědomí informaci ohledně zaplacené zálohy na vyhotovení 

znaleckého posudku k žádosti o odkoupení části pozemku p.č. 868/1 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 31/9/23: RM ukládá oslovit znalce na ocenění pozemku doporučeného panem 

Skoumalem pro ověření, zda může oceňovat stavební pozemky. Pokud ne, zadat ocenění jinému 

znalci určenému městem. 

 

Usnesení č. 32/9/23: RM schválila projektovou dokumentaci investora CETIN a.s., 

Českomoravská 2510/19 Praha na stavbu "Přípojka pro DPS DIZP D BREC Hustopeče 

Hybešova 1497/7, č. akce 15793/22/0068" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu.  

 

Usnesení č. 33/9/23: RM schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se 

společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha na stavbu "Přípojka pro DPS, DIZP D 

BREC Hustopeče Hybešova 1497/7, č. akce 15793/22/0068" za jednorázovou úplatu 5.000 Kč 

bez DPH.  

 

Usnesení č. 34/9/23: RM bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy na pronájem pozemku 

na místním hřbitově p.č. 504/1, na umístění prodejního automatu na svíčky, ke dni 29.11.2022.  

 

Usnesení č. 35/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy s MOSS 

logistics s.r.o., Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČ: 63481359 ke směně pozemek 

města parc. č. 4890/12 za pozemky druhé strany parc. č. 871/1 vč. umístěné stavby, parc. č. 

873, 874/2, 3807/1, 3807/3, 3808/1, 3808/6, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v souladu se 
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znaleckým posudkem č. 2465/20/2022. Náklady spojené s převodem pozemků hradí 

navrhovatel.  

 

Usnesení č. 36/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení zrušení usnesení č. 17/II/22 a nově 

schvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 1185/10 v k.ú. Hustopeče 

u Brna v rozsahu geometrickým plánem č. 4296-305/2022 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku parc. č. 1185/19 o výměře 7 m2 za cenu 980 Kč/m2, a to z důvodu přečíslování 

pozemků a na to navazující nutnosti vytvoření nového geometrického plánu.  

 

Usnesení č. 37/9/23: RM pověřuje stavební komisi prozkoumat žádost o odkoupení pozemku 

p.č. 5593/157, v obci Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna, o výměře 879 m2, za účelem zřízení 

zahrady pro soukromé účely (snímek z katastru a aktuální foto v příloze).  

 

Usnesení č. 38/9/23: RM schválila uzavření kupní smlouvy na koupi stroje Tehnos 

MUL220Lw v ceně 118.000 Kč bez DPH od společnosti Agrotec a.s., Brněnská 74, 693 01 

Hustopeče, IČ 00544957. Smlouva je příloho zápisu. 

 

Usnesení č. 39/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na bezúplatný 

převod části bytu č. 7 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 

a společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku 

p.č. 20/1, obojí v podílu 915216/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. …, bytem 

…, 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.  

 

Usnesení č. 40/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na bezúplatný 

převod části bytu č. 8 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 

a společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku 

p.č. 20/1, obojí v podílu 1208682/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. ..., nar. … a pí …, 

nar. …, oba bytem …, 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. 

 

Usnesení č. 41/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na bezúplatný 

převod části bytu č. 9 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 

a společných částí domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.20/1, a pozemku 

p.č. 20/1, obojí v podílu 1125782/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s pí …, nar. …, bytem 

…, 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.  

 

Usnesení č. 42/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na bezúplatný 

převod části bytu č. 7 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 

a společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.19/1, a pozemku 

p.č. 19/1, obojí v podílu 906926/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. …, bytem 

…, 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.  

 

Usnesení č. 43/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na bezúplatný 

převod části bytu č. 8 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 

a společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku 

p.č. 19/1, obojí v podílu 1283292/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. …, v 
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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.  

 

Usnesení č. 44/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení vyhlášení záměru na bezúplatný 

převod části bytu č. 9 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 

a společných částí domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku 

p.č. 19/1, obojí v podílu 1115834/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. …, bytem 

…, 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.  

 

Usnesení č. 45/9/23: RM schválila zrušení usnesení č. 12/98/22.  

 

Usnesení č. 46/9/23: RM bere na vědomí zápis z jednání ze dne 10.01.2023 se společností 

Úsporné bydlení s.r.o.  

 

Usnesení č. 47/9/23: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na 

stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení: „Stavební úpravy a modernizace 

společenského domu Hustopeče – SO 02 amfiteátr“, kterou je nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou díla bez DPH a to společnost: 1. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., IČ: 25588176, se 

sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice, s nabídkovou cenou bez DPH ve výši: 21.644.582 

Kč.  

 

Usnesení č. 48/9/23: RM schválila pořadí nabídek účastníků na dalších místech na veřejnou 

zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení: „Stavební úpravy a 

modernizace společenského domu Hustopeče – SO 02 amfiteátr“:  

2. místo: …, se sídlem: …; Nabídková cena bez DPH: … Kč.  

3. místo: …, se sídlem: …; Nabídková cena bez DPH: … Kč.  

4. místo: …, se sídlem: …; Nabídková cena bez DPH: … Kč.  

5. místo: …, se sídlem: …; Nabídková cena bez DPH: … Kč.  

6. místo: …, se sídlem: …; Nabídková cena bez DPH: … Kč.  

7. místo: …, se sídlem: …; Nabídková cena bez DPH: … Kč.  

 

Usnesení č. 49/9/23: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na 

stavební práce v zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: „Stavební úpravy a 

modernizace společenského domu Hustopeče - SO 02 amfiteátr“, s vítězným uchazečem: 1. 

Vyškovská stavební společnost, s.r.o., IČ: 25588176, se sídlem: U Vlečky 1054, 664 42 

Modřice, za cenu díla ve výši: 21.644.582 Kč bez DPH, v termínu: 03/2023 – 11/2023.  

 

Usnesení č. 50/9/23: RM schválila výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku na 

stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení: „ZŠ Nádražní Hustopeče – přístavba 

školní jídelny“, kterou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou díla bez DPH a to společnost: 1. 

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

DPH ve výši 9.463.761,01 Kč.  

 

Usnesení č. 51/9/23: RM schválila pořadí nabídek účastníků na dalších místech na veřejnou 

zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení: „ZŠ Nádražní Hustopeče – 

přístavba školní jídelny“:  

2. místo: …. sídlo: …. Nabídková cena bez DPH: …Kč  

3. místo: ..., sídlo: .... Nabídková cena bez DPH: … Kč  

4. místo: …, sídlo: .... Nabídková cena bez DPH: …Kč  

5. místo: …. sídlo: .... Nabídková cena bez DPH: …Kč  
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6. místo: …. sídlo: …. Nabídková cena bez DPH: …Kč  

7. místo: …. sídlo: …. Nabídková cena bez DPH: …Kč  

8. místo: …. sídlo: …. Nabídková cena bez DPH: …Kč  

9. místo: …. sídlo: …. Nabídková cena bez DPH: …Kč  

10. místo: …. sídlo: …. Nabídková cena bez DPH: …Kč  

11. místo: …. sídlo: …. Nabídková cena bez DPH: …Kč  

12. místo…. sídlo: …. Nabídková cena bez DPH: …Kč  

 

Usnesení č. 52/9/23: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky na 

stavební práce v zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: „ZŠ Nádražní Hustopeče – 

přístavba školní jídelny“, s vítězným uchazečem: VS-build,s.r.o., IČ: 28312015, sídlo: 

Družstevní 369, 664 43 Želešice, za cenu díla ve výši: 9.463.761,01 Kč bez DPH, v termínu: 

03/2023 –11/2023.  

 

Usnesení č. 53/9/23: RM schválila uzavření příkazní smlouvy s Ing. Tomáš Dřímal, se sídlem: 

Lidická 3278/37c, 690 03 Břeclav na výkon technického dozoru při realizaci stavby „ZŠ 

Nádražní Hustopeče, přístavba školní jídelny“ za cenu 198.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 54/9/23: RM schválila uzavření příkazní smlouvy s Ing. Tomáš Dřímal, se sídlem: 

Lidická 3278/37c, 690 03 Břeclav na výkon autorského dozoru při realizaci stavby „ZŠ 

Nádražní Hustopeče, přístavba školní jídelny“ za cenu 77.000 Kč bez DPH. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 55/9/23: RM schválila uzavření servisní smlouvy na práce, výkony a dodávky 

spojené se zajišťováním servisu a údržby technologie SSZ v rámci města Hustopeče se AŽD 

Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146/2, PSČ 106 00, IČO: 48029483.  

 

Usnesení č. 56/9/23: RM schválila uzavření smlouvy o dílo s Mgr. Art. Jiřím Helmou, se 

sídlem: Brněnská 362, 691 63 Velké Němčice, IČ: 75805502, předmětem, které je restaurování 

sochy sv. Jana Nepomuckého, v termínu do 30.11.2023, za cenu 117.875 Kč včetně DPH.  

 

Usnesení č. 57/9/23: RM schválila uzavření nájemní smlouvy na část 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 nájemné 300 Kč/rok. Záměr byl vyvěšen 

04.01.2023 – 20.01.2023.  

 

Usnesení č. 58/9/23: RM vzala na vědomí informaci o projektování dokumentace na část polní 

cesty a na pozemku p.č. 4544/68 v k. ú. Hustopeče u Brna v napojení na polní cestu na 

pozemcích p.č. 4946 a 1510/10 v k. ú. Starovice. 

 

Usnesení č. 59/9/23: RM schválila uzavření dohody o skončení nájmu s Jednota, spotřební 

družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov na užívání 

částí pozemků parc. č. 1226/7, 1226/8, 1228/7, 1228/27, 1228/28 o celkové výměře 262 m2; 

vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

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

31.12.2022. Text dohody je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 60/9/23: RM schválila uzavření dohody o skončení pachtu s panem …, nar. …, 

bytem … na užívání pozemků města Hustopeče parc. č. 5593/126 o výměře 973 m2 a parc. č. 

5593/83 o výměře 895 m2, oba vedené jako zahrada v lokalitě Horní hory, zapsáno u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče ke dni 28.02.2023. 

Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 61/9/23: RM schválila vyhlášení záměru na pacht městských pozemků parc. č. 

5593/126 o výměře 973 m2 a parc. č. 5593/83 o výměře 895 m2, oba vedené jako zahrada v 

lokalitě Horní hory, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

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

účelem zemědělského hospodaření, a to na dobu neurčitou. Písemné nabídky budou včetně 

uvedení navrhované výše pachtovného za m2, minimálně však 1,5 Kč/m2/rok. Text vyhlášení 

záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 62/9/23: RM schválila uzavření dohody o skončení výpůjčky s panem Petrem 

Kuchařem, bytem Hálkova 609, 543 01 Vrchlabí, IČ 48143421 na užívání částí městských 

pozemků parc. č. 3131/2, 3131/5, 3131/6, 3131/7, 3132/1, 3132/2, 3132/3, 3137/2, 3138/2 dle 

zákresu ve smlouvě; vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

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

Hustopeče ke dni 28.02.2023. Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 63/9/23: RM schválila uzavření dohody o skončení nájmu s paní …, bytem … na 

užívání části pozemku města Hustopeče parc. č. 1230 o výměře 6 m2 (nově parc. č. 1228/6), 

zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu 

vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče ke dni 28.02.2023. 

Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 64/9/23: RM schválila uzavření dohody o narovnání s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 

13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421, kterým se narovnávají sporná práva a závazky z 

dodatků smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky na vybudování parkoviště u polikliniky. 

 

Usnesení č. 65/9/23: RM schválila změnu usnesení č. 19/1/22 kterým se upravuje usnesení z 

důvodu opravy zjevné nesprávnosti na správné znění RM schválila uzavření dodatku č.2 ke 

smlouvě o dílo s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421 na 

vybudování parkoviště u polikliniky, kterým se prodlužuje termín dokončení díla na 28.11.2022 

z důvodu nedokončené stavby kanalizace Jihomoravským krajem pod částí budoucího 

parkoviště. 

 

Usnesení č. 66/9/23: RM schválila uzavření dohody o narovnání s TD LKW s.r.o., Mrštíkova 

13/15, 693 01 Hustopeče IČ: 29380421, kterým se narovnávají sporná práva a závazky z 

dodatků smlouvy o dílo v rámci veřejné zakázky na stavbu „Hustopeče – propojení ulic 

Brněnská, Kollárova, Jiráskova". 

 

Usnesení č. 67/9/23: RM bere na vědomí informaci o možnostech a podmínkách vybudování 

FVE (fotovoltaické elektrárny) na střechách areálu Městských služeb. Městu bude na projektu 

FVE dále pracovat. 

 

Usnesení č. 68/9/23: RM bere na vědomí informaci o průběhu pořádání ankety Sportovec 

roku 2022 města Hustopeče. 
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Usnesení č. 69/9/23: RM bere na vědomí zápis z komise sociální a zdravotní ze dne 

08.02.2023.  

 

Usnesení č. 70/9/23: RM požaduje po Komisi sociální a zdravotní předložení položkového 

rozpočtu na uspořádání „Dne seniorů“.  

 

Usnesení č. 71/9/23: RM schválila dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 3 na adrese Žižkova 

1475/22b, Hustopeče s panem …, nar. …, trvale bytem … ke dni 28.02.2023. 

 

Usnesení č. 72/9/23: RM schválila přidělení bytu č. 3 na adrese Žižkova 1475/22b, Hustopeče 

…, oba trvale bytem … ke dni 01.03.2023. 

 

Usnesení č. 73/9/23: RM schválila dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 1 na adrese Žižkova 

1475/22b, Hustopeče s ..., oba trvale bytem … ke dni 28.02.2023. 

 

Usnesení č. 74/9/23: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu k bytu č. 3 v domě Žižkova 

1475/22b, v Hustopečích mezi Městem Hustopeče a … oba trvale bytem … s účinností od 

01.03.2023. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 01.03.2023 do 30.09.2024. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 75/9/23: RM schválila přidělení bytu č. 1 na adrese Žižkova 1475/22b, Hustopeče 

paní …, bytem .... 

 

Usnesení č. 76/9/23: RM schválila uzavření smlouvy o nájmu k bytu č. 1 v domě Žižkova 

1475/22b, v Hustopečích mezi Městem Hustopeče a paní …, bytem .... s účinností od 

01.03.2023. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 01.03.2023 do 30.09.2024. Text smlouvy 

je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 77/9/23: RM schválila úpravu ceny nájemného pro byt č. 321 v Penzionu, Žižkova 

960/1, Hustopeče na 4/5 vypočteného nájemného z důvodu omezení užívání šikmými stropy 

v části bytu. Úprava výše nájemného se týká pouze místností dotčených šikmým stropem, tj. 

ložnice a komora. 

 

Usnesení č. 78/9/23: RM schválila, aby Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, 

ukládal náhradní výsadbu dřevin na pozemcích p. č. 3131/6, 3131/5, 3131/2, 3131/7, 3138/2, 

5372/45 a 5372/41 v k. ú. Hustopeče u Brna a p. č. 5217/1 k.ú. Kurdějov.  

 

Usnesení č. 79/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 8 ke zřizovací listině 

organizační složky města Hustopeče Městské muzeum a galerie. 

 

Usnesení č. 80/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení Dodatek č. 12 ke zřizovací listině 

organizační složky města Hustopeče Správa a údržba budov města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 81/9/23: RM schválila výsledek hospodaření PO Centrum volného času. Zlepšený 

výsledek hospodaření bude použit k tvorbě rezervního fondu.  

 

Usnesení č. 82/9/23: RM schválila u příspěvkové organizace Centrum volného času přesun ve 

výši 300.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic na pokrytí investičních výdajů v roce 

2023.  
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Usnesení č. 83/9/23: RM schválila výměnu kotle pro vytápění a ohřev vody objekt školní 

kuchyně a jídelny ZŠ Komenského firmou Václav Bzenecký, Vinařská 161/38, Hustopeče za 

cenu 189.769 Kč vč. DPH. Finanční krytí bude řešeno příštím rozpočtovým opatřením 

 

Usnesení č. 84/9/23: RM bere na vědomí návrh úsporných opatření na snížení spotřeby 

energií v celém areálu ZŠ Komenského, zpracovaný firmou Amper Savings.  

 

Usnesení č. 84/9/23: RM doporučuje ZM ke schválení 1. rozpočtové opatření města 

Hustopeče 2023. 

 

Usnesení č. 86/9/23: RM schválila vyřazení majetku města v evidenci na os. Penzion ORJ 272 

v účetní hodnotě 500 Kč dle seznamu, který je přílohou.  

 

Usnesení č. 87/9/23: RM schválila vyřazení majetku příspěvkové organizace MŠ Na Sídlišti 

ve výši 73.102,50 Kč. 

 

Usnesení č. 88/9/23: RM schválila inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku 

města Hustopeče v roce 2022. Rozdíly mezi evidencí a fyzickým stavem nebyly zjištěny.  

 

Usnesení č. 89/9/23: RM schválila dodatky o zvýšení záloh na služby spojené s nájmem bytu 

k nájemním smlouvám z 20.12.2022 na pronájem bytových jednotek na ubytovně Mostař, Kpt. 

Jaroše 1001/1 v Hustopečích, kdy se celková částka za nájem a služby s ním spojenými 

navyšuje od 01.03.2023 mezi městem Hustopeče a:  

Byt. jednotka 2- byt č. 117: ... – z částky 8.084 Kč na 8.354 Kč.  

Byt. jednotka 4 - Byt č. 124 a 125: … – z částky 9.265 Kč na 9.535 Kč.  

Byt. jednotka 202, 203 a 204: … – z částky 13.918 Kč na 14.458 Kč.  

Byt č. 209: … – z částky 4.796 Kč na 4.931 Kč.  

Byt č. 210: … – z částky 4.497 Kč na 4.632 Kč.  

Byt č. 211: … – z částky 4.497 Kč na 4.632 Kč.  

Byt č. 212: … – z částky 4.515 Kč na 4.650 Kč.  

Byt č. 213: … – z částky 4.837 Kč na 4.972 Kč.  

Byt č. 302, 303 a 304: … – z částky 14.219 Kč na 12.553 Kč.  

Byt č. 309: … – z částky 4.796 Kč na 4.931 Kč.  

Byt č. 310 a 311: … – z částky 8.579 Kč na 8.849 Kč.  

Byt č. 312 a 313: … – z částky 9.104 Kč na 9.474 Kč.  

Byt č. 402: … – z částky 4.621 Kč na 4.756 Kč.  

Byt č. 403: … – z částky 3.776 Kč na 3.910 Kč.  

Byt č. 404: … – z částky 3.788 Kč na 3.923 Kč.  

Byt č. 409: … – z částky 4.796 Kč na 4.931 Kč.  

Byt č. 410 a 411: … – z částky 9.192 Kč na 9.462 Kč.  

Byt č. 412: … – z částky 4.465 Kč na 4.600 Kč.  

Byt č. 413: … – z částky 4.731 Kč na 4.867 Kč.  

Účinnost dodatků je od 01.03.2023. Text dodatků je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 90/9/23: RM schválila schválení přijetí finanční podpory na poskytování 

sociálních služeb dle §105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve výši 155.500 Kč 

od Jihomoravského kraje, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno.  

 
 


