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Město Hustopeče, rada města Hustopeče 

Usnesení ze 11. schůze Rady města Hustopeče konané dne 

14.03.2023 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/11/23: RM schválila program jednání dnešní RM.  

 

Usnesení č. 2/11/23: RM schválila pronájem prostor kinosálu za zvýhodněnou cenu (ta je 

určena pro organizace zřizované městem a neziskové organizace) ve výši 605 Kč/hodina pro 

Sdružení rodičů a přátel školy místního gymnázia, a to pro odehrání divadelního představení 

Láska Bezdomova. Uskuteční se v pátek 24. března a v pátek 24. dubna, fakturováno bude dle 

skutečného počtu hodin. 

 

Usnesení č. 3/11/23: RM ukládá prověřit možnost přesunu dopravního značení (3,5t) z ulice 

Nádražní na Habánskou u fin. úřadu na konec ulice Hradní z ul. Habánská.  

 

Usnesení č. 4/11/23: RM neschvaluje projektovou dokumentaci investora … na stavbu 

"Stavební úpravy lisovny vinného sklepa - adaptace nástavbou na trvalé bydlení". Postupuje ji 

k projednání do Stavební komise. Současně RM upozorňujeme, že není smluvně ošetřen 

pozemek města pod stavbou.  

 

Usnesení č. 5/11/23: RM odkládá projektovou dokumentaci investora EG.D a.s., Lidická 

1873/36, Brno na stavbu "Hustopeče, rozš. NN, Pavláček k89, č.stavby 1030073002". 

Postupuje ji k projednání do stavební komise.  

 

Usnesení č. 6/11/23: RM bere na vědomí přihlášení projektu "Realizace prvků ÚSES III v 

k.ú. Hustopeče u Brna" do soutěží "Adapterra awards" a "Cena za krajinu 2023".  

 

Usnesení č. 7/11/23: RM odkládá schválení přenesení působnosti rady města při rozhodování 

o uzavírání objednávek pro zajištění chodu města Hustopeče s částkou do 50.000 Kč vč. DPH 

na jednotlivé příkazce operace. Při čerpání prostředků se musí vždy řídit možnostmi příslušné 

svěřené rozpočtové kapitoly (ORJ). Bude projednáno spolu se směrnicí na zadávání veřejných 

zakázek, po její novelizaci.  

 

Usnesení č. 8/11/23: RM bere na vědomí informaci o přípravě novelizace Směrnice o 

zadávání veřejných zakázek městem 1/2018.  

 

Usnesení č. 9/11/23: RM schválila umístění zrcadel v rámci podnajaté místnosti v objektu č.p. 

194 na ul. Nádražní 20a na pozemku parc. č. 1563/1 pro paní Mgr. Evou Saláškovou, IČ 

05385962, se sídlem Dlouhá 22, 693 01 Hustopeče. Umístění i následné odstranění bude 

realizováno podnájemcem a na jeho náklady.  

 

Usnesení č. 10/11/23: RM schválila zrušení usnesení č. 12/8/23 o podání žádosti o odstoupení 

od realizace projektu "Elektromobil Hustopeče" podaného v rámci vyhlášené výzvy č. 3/2022 

Národního programu životní prostředí ze dne 31.01.2023.  
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Usnesení č. 11/11/23: RM schválila zrušení usnesení č. 13/8/23 ze dne 31.01.2023 o uzavření 

Dohody o zrušení kupní smlouvy s firmou SDO Technika s.r.o, se sídlem Jaselská 451, 742 42 

Šenov u N. Jičína, IČ: 9446619. Kupní smlouva na dodávku elektrického nákladního vozidla 

značky BOCHENG typ BCWZ byla uzavřena dne 07.12.2022.  

 

Usnesení č. 12/11/23: RM schválila uzavření smlouvy o poskytnutí služeb s firmou No Limit 

security s.r.o. se sídlem Soběšická 808, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ 0786652 na zajištění 

ostrahy a pořadatelské služby na Slavnostech mandloní a vína 2023 v Hustopečích za 202.806 

Kč.  

 

Usnesení č. 13/11/23: RM schválila uzavření dohody o skončení pachtu s panem … nar. ..., 

bytem … na užívání pozemků města Hustopeče parc. č. 5635/72 o výměře 1300 m2, parc. č. 

5635/71 o výměře 750 m2,parc. č. 5635/73 o výměře 208 m2, parc. č. 5635/77 o výměře 759 

m2, parc. č. 5635/58 o výměře 500 m2, parc. č. 5635/57 o výměře 208 m2, parc. č. 5635/78 o 

výměře 501 m2, vše vedené jako ostatní plocha, zapsáno u Katastrálního úřadu pro 

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

území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče ke dni 31.03.2023 Text dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/11/23: RM schválila vyhlášení záměru na pacht městských pozemků parc. č. 

5635/72 o výměře 1440 m2, parc. č. 5635/71 o výměře 750 m2, parc. č. 5635/73 o výměře 208 

m2, parc. č. 5635/77 o výměře 759 m2, parc. č. 5635/58 o výměře 525 m2, parc. č. 5635/57 o 

výměře 499 m2, parc. č. 5635/78 o výměře 501 m2, vše vedené jako ostatní plocha v lokalitě 

Meznice, 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 doručujte včetně uvedení 

navrhované výše pachtovného za m2, minimálně však 0,50 Kč/m2/rok. Text vyhlášení záměru 

je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 15/11/23: RM bere na vědomí informaci o majetkové situaci pozemků veřejného 

prostranství v lokalitě Herbenova farma.  

 

Usnesení č. 16/11/23: RM odkládá souhlas pro p. …, … s prováděním údržbových prací 

(kosení a výřez náletu) na pozemcích: p.č. KN 5593/138, p.č. KN 5593/118, p.č. KN 5593/139, 

p.č. KN 5593/140, p.č. KN 5593/385 a p.č. KN 5593/366, p.č. KN 5593/374, p.č. KN 5593/121, 

p.č. KN 5593/141, p.č. KN 5593/379, p.č. KN 5593/119, p.č. KN 5593/378 a p.č. KN 5593/367 

v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaných na LV č. 10001. (Zakreslení prací viz přiložená mapka.) 

Prováděné práce budou v souladu s nařízením a kontrolou Agentury ochrany přírody a krajiny 

ČR.  

 

Usnesení č. 17/11/23: RM odkládá vyhlášení záměru výpůjčky pozemků pozemky p.č. KN 

5517/1, p.č. KN 5429/66, p.č. KN 5429/69 a p.č. KN 5460/4 v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaných 

na LV č. 10001, za účelem provádění pastvy a seče dle pokynů orgánu ochrany přírody JM 

kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Ukládá MPO předložit stávající smlouvy 

k těmto pozemkům. 

 

Usnesení č. 18/11/23: RM schválila uzavření smlouvy o výpůjčce s Hafo Krů z.s., 

Dobrovského 63/4, 693 01 Hustopeče, IČ: 07944322 na bezplatné vypůjčení vybavení, a to 

lavičky dlouhé 5x, stojanu na odpadkový koš 3x, grilu 1x pro jeho využití během kulturní 

události Hafo fest 2023 od 14.04.2023 do 16.04.2023. Text smlouvy tvoří přílohu zápisu.  
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Usnesení č. 19/11/23: RM schválila objednávku demolice objektu na adrese Šafaříkova 

1286/23, zhotovitel HaSt spol. s r.o., Havlíčkova 28/ Hustopeče za nabídnutou cenu do 

200.000 Kč bez DPH.  

 

Usnesení č. 20/11/23: RM schválila objednávku na zpracování analýzy vhodnosti projektu 

EPC na ZŠ Komenského Hustopeče dle předložené nabídky od společnosti PORSENNA 

ENERGY s.r.o., Michelská 18/12a, Praha 4, IČ 05457670. za nabídnutou cenu 190.000 Kč bez 

DPH.  

 

Usnesení č. 21/11/23: RM schválila podání žádosti do Programu EFEKT III. výzva č. EFEKT 

4/2023 na zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu. Znění výzvy je přílohou.  

 

Usnesení č. 22/11/23: RM doporučuje ZM ke schválení uzavření dodatku k veřejnoprávní 

smlouvě pro žadatele a schválený účel:  

1) Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno – Concentus Moraviae dotaci dle smlouvy ze 

dne 22.03.2019, kterým se navyšuje částka na činnost o 7.483 Kč, je to navýšení inflace za r. 

2022 (15,1 %). Dodatek je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 23/11/23: RM bere na vědomí požadavek na povolení zřízení dobíjecích stanic 

elektromobilů na dolním parkovišti Polikliniky. Je nutno prověřit realizovatelnost z důvodu 

zajištění dostatečného přívodu elektrické energie pro nabíječky a do budoucna i pro Polikliniku, 

včetně dalších provozních náležitostí.  

 

Usnesení č. 24/11/23: RM schválila uzavření smlouvy o realizaci autorského díla a o jeho 

užití, předmětem, kterého je příprava a realizace výstavy pod názvem: „NEŽÍT NADARMO, 

Josef Korejz Blatinský“ Fotografie z Hanáckého Slovácka z let 1955–1958, v rámci výstavy v 

Městském muzeu a galerii Hustopeče, konané ve dnech od 25.06.–17.9.2023.  

 

Usnesení č. 25/11/23: RM bere na vědomí odborné posouzení stavu mostů a lávek přes 

Štinkavku (SPOZAM, Stafikr). 

 

Usnesení č. 26/11/23: RM ukládá zadat zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 

mostu u Stafikru.  

 

Usnesení č. 27/11/23: RM ukládá zajistit údržbové práce mostů dle doporučení odborného 

posouzení. 

 

Usnesení č. 28/11/23: RM schválila projektovou dokumentaci na stavbu "Kanalizační přípojka 

pro RD Komenského 722/16" investora … a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu. 

Souhlas je podmíněn uzavřením Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemku města.  

 

Usnesení č. 29/11/23: RM schválila uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci fasády domu na 

Dukelském nám. 98/27 Hustopeče s Jiřím Zimovčákem, trvale bytem Zelená 222, 664 84 

Babice u Rosic, IČ: 40372642 za částku 543.290 Kč s DPH.  

 

Usnesení č. 30/11/23: RM schválila revizi Pracovního řádu města Hustopeče č. 3.  

 

Usnesení č. 31/11/23: RM schválila realizaci projektu výsadby stromů a keřů na pozemku 

města p.č. 1074/1 o výměře 204 m2, která bude zajištěna Domovem pro seniory Hustopeče, 

Hybešova 1497/7, IČ 14120097. Plán výsadby je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 32/11/23: RM schválila Nařízení města Hustopeče, kterým se vymezují oblasti 

města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního 

motorového vozidla jen za sjednanou cenu.  

 

Usnesení č. 33/11/23: RM schválila Ceník parkovného ve vymezených oblastech města. 

Schválený ceník plateb vstoupí v platnost dnem 01.06.2023. RM dále ukládá zajistit 

implementaci schváleného ceníku do platebních terminálů a SW vybavení jednotlivých 

parkovacích automatů. Ceník je přílohou zápisu.  

 
Usnesení č. 34/11/23: RM schválila objednávku zpracování projektové dokumentace k 

rekonstrukci úsekového měření rychlosti v ulici Bratislavská a Nádražní firmou AŽD Praha 

s.r.o., Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483 za cenu 81.350 Kč bez DPH. Nabídka 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 35/11/23: RM schválila navýšení úvazků pro potřebu Městského úřadu Hustopeče. 

Na Majetkoprávním odboru jedno pracovní místo referent – právník v 11. platové třídě, s 

účinností od 01.03.2023. Tabulka je určena jako rezerva pro budoucí návrat pracovníka z 

funkce uvolněného zastupitele.  

 

Usnesení č. 36/11/23: RM bere na vědomí zápis z Komise pro územní rozvoj ze dne 

20.02.2023 a ukládá pozvat předsedkyni … na příští jednání RM.  

  

Usnesení č. 37/11/23: RM schválila rozdělení dotací z programu Podpora obnovy kulturních 

památek prostřednictvím ORP. Zápis z jednání komise je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 38/11/23: RM schválila realizaci skateparku v areálu CVČ Pavučina ve variantě 

C, v ceně do 2 mil. Kč. Návrh a rozpočet je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 39/11/23: RM schválila souhlas pro ředitele CVČ Pavučina na bezplatné zapůjčení 

prostor CVČ pro pořádání velikonočních dílniček ve spolupráci s Ratolest Brno, z.s. dne 

04.04.2023 od 15:30 do 17:30 hod. 

 

Usnesení č. 40/11/23: RM bere na vědomí informaci o výši nájemného v městských bytech.  

 

Usnesení č. 41/11/23: RM schválila k vyřazení majetku v hodnotě 11.712 Kč. z evidence p.o. 

ZŠ Hustopeče, Komenského 163/2. Soupis vyřazeného majetku je přílohou. Likvidace bude 

odvozem na sběrný dvůr města.  

 

 


