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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z XX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 16.02.2017 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

 

Usnesení č. 1/XX/17: ZM schvaluje program dnešního zasedání s následujícími změnami: 

doplnění bodu r) do bodu IV. Hlavní body. 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zprávy kontrolního výboru a finančního výboru 

IV. Hlavní body 

a) Změna územního plánu č. 2 

b) Úhrada nákladů změny Územního plánu Hustopeče 

c) Plán odpadového hospodářství města Hustopeče 

d) Aktualizace přílohy k OZV č.3/2015 na odpady 

e) Obecně závazné vyhlášky – spádové obvody základních a mateřských škol 

f) Změna obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

g) Smlouvy o smlouvách budoucích kupních pro SŽDC (Modernizace a elektrizace) 

h) Žádost o bezúplatný převod pozemku pod komunikací směr Nerudova 

i) Převod pozemku od státního pozemkového úřadu – Celné Těchonín 

j) Žádost o prodej pozemku parcela číslo 5593/246 v lokalitě Horní vrch 

k) Odkoupení pozemků u smuteční obřadní síně p.č. 506/3 a 506/8 v k.ú. Hustopeče 

l) Směna pozemků pro vytvoření biokoridoru – Křížový vrch 

m) Směna pozemků v lokalitě u Valkýry za pozemky v Předních holinách 

n) Nabídka půdy k odkoupení 

o) Žádosti o dotace z rozpočtu města jiným subjektům 

p) Přeschválení dotace na videogastroskop pro Nemocnici Hustopeče 

q) Rozpočtové opatření města Hustopeče č.1/2017 

r) Darování části pozemku – ul. Brněnská 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů  

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/XX/17: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ludmila Živná a Roman Záruba 

 

Usnesení č. 3/XX/17: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 

samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.  

 

Usnesení č. 4/XX/17: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XX/17: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 14. 2. 2017  

 

Usnesení č. 6/XX/17: ZM ukládá RM nastavit taková systémová opatření, která povedou 

k vyřešení nedostatků, které jsou v zápisu Kontrolního výboru ze dne 14. 2. 2017 v bodě č. 1 a 

v bodě č. 2. 
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Usnesení č. 7/XX/17: ZM pověřuje RM, aby například ve spolupráci s mikroregionem, SMO 

ČR, JMK našla efektivnější možnosti pro zabezpečení školení úředníků tak, aby bylo vyhověno 

liteře příslušného zákona. 

 

Usnesení č. 8/XX/17: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 14. 2. 2017  

 

Usnesení č. 9/XX/17: ZM schvaluje, aby podle § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, zamítlo návrh SETRA – ARTES s.r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, 

Trnitá, 617 00 Brno, evidovaný dne 03.11.2016, na změnu Územního plánu Hustopeče, 

spočívající ve zrušení územní rezervy DS/R 148.  

 

Usnesení č. 10/XX/17: ZM schvaluje rozhodnutí o pořízení Změny č. 2 Územního plánu 

Hustopeče s obsahem:  

1. Úprava plochy VL/Z 60; návrh Karel Losenický, Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha a IKL a. 

s., IČO 264 82 959, Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha  

2. Vymezení plochy pro parkoviště pro osobní automobily na Mandloňové stezce; vlastní 

podnět města Hustopeče  

3. Prověření a upřesnění požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského 

kraje  

4. Úprava části nadregionálního biokoridoru K 158; návrh OŽP MěÚ Hustopeče  

5. Úprava vyplývající z právních předpisů  

 

Usnesení č. 11/XX/17: ZM schvaluje určení zastupitele pro pořízení Změny č. 2 územního 

plánu Hustopeče starostka PaedDr. Hana Potměšilová.  

 

Usnesení č. 12/XX/17: ZM schvaluje upravené Zásady úhrady nákladů změny územního 

plánu. Text zásad a vzor smlouvy jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/XX/17: ZM schvaluje Plán odpadového hospodářství města Hustopeče. Text 

Plánu odpadového hospodářství města Hustopeče je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/XX/17: ZM schvaluje Přílohu k Obecně závazné vyhlášce města Hustopeče č. 

3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů - Rozúčtování nákladů na sběr a svoz 

komunálního odpadu na osobu za rok 2016.  

 

Usnesení č. 15/XX/17: ZM schvaluje ponechání Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče 

č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče a 

Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 4/2016, kterou se stanoví školské obvody 

mateřských škol zřízených městem Hustopeče ve schválené podobě a vysvětlení systému 

umísťování dětí do základních a mateřských škol umístit v Hustopečských listech, na webu 

města Hustopeče a obou mateřských a základních škol tohoto znění:  

" Obecně závazné vyhlášky města Hustopeče č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody 

základních škol zřízených městem Hustopeče a Hustopeče č. 4/2016, kterou se stanoví školské 

obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče s účinností od 01.01.2017 v souladu se 

školským zákonem rozdělily město Hustopeče na školské obvody. Pro zápisy nových dětí do 

mateřských škol a 1. tříd základních škol tedy platí toto rozdělení a škola či školka musí 

přednostně umístit všechny děti z jí stanoveného školského obvodu, které se dostaví k zápisu. 

Rodiče mohou požádat o zápis dítěte do školy či školky, i pokud nepatří do jejího školského 
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obvodu, ale škola či školka může tyto děti přijmout až poté, co jí zbude volná kapacita po 

umístění dětí z vyhláškou daného obvodu. "  

 

Usnesení č. 16/XX/17: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2017 o nočním 

klidu. Text OZV je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 17/XX/17: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní se Správou železniční 

dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70997234 k pozemkům a jejich částem 

zapsaným na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna:-část p.č.4772/10 vedeného jako ostatní 

plocha o orientační výměře 317 m2 (dle zákresu), část p.č.4827/32 vedeného jako orná půda o 

orientační výměře 2898 m2 (dle zákresu), část p.č.4830 vedeného jako ostatní plocha o 

orientační výměře 906 m2 (dle zákresu), část p.č.4834 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 1828 m2 (dle zákresu), část p.č.4837 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 

324 m2 (dle zákresu), část p.č.4851/21 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 11 

m2 (dle zákresu), část p.č.4888/11 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 12 m2 

(dle zákresu), část p.č.8391 vedeného jako orná půda o orientační výměře 58 m2 (dle zákresu), 

za cenu minimálně ve výši zjištěné znaleckým posudkem podle zákona č. 151/1997 Sb., o 

oceňování majetku, vyhotovení znaleckého posudku hradí kupující. V budoucí kupní smlouvě 

bude zakotvena povinnost zřídit do 5 let stavbu drážního tělesa.  

 

Usnesení č. 18/XX/17: ZM schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy se Správou železniční 

dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70997234 k pozemkům a jejich částem 

v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaným na LV č.10001: část p.č. 1255/1 o výměře 1750 m2 

vedeného jako ostatní plocha, část p.č.1249/2 o výměře 99 m2 vedeného jako ostatní plocha, 

p.č. 1247 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1248 vedeného jako zastavěná plocha 

a nádvoří včetně budovy, p.č.1249/72 vedeného jako ostatní plocha, p.č.1249/73 vedeného jako 

ostatní plocha, p.č. 1249/74 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako ostatní 

plocha,část p.č. 1249/71 o výměře 120 m2 vedeného jako ostatní plocha za účelem využití v 

rámci projektu Modernizace a elektrizace tratě Šakvice- Hustopeče. Kupní cena bude stanovena 

minimálně ve výši hodnoty zjištěné znaleckým posudkem dle zákona a bude vycházet z již 

uhrazených cen, alespoň však 801,-Kč/m2.  

 

Usnesení č. 19/XX/17: ZM schvaluje budoucí kupní smlouvu se Správou železniční dopravní 

cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČ:70997234 k pozemku v k.ú. Hustopeče u Brna, 

zapsanému na LV č.10001 p.č. 1255/10 o orientační výměře 17 m2 vedeného jako ostatní 

plocha za účelem využití v rámci projektu Modernizace a elektrizace tratě Šakvice - Hustopeče. 

Kupní cena bude odpovídat nákladům města Hustopeče spojeným s pořízením tohoto pozemku.  

 

Usnesení č. 20/XX/17: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parcela 

číslo KN 3821/3 v katastrálním území Hustopeče u Brna nacházejících se pod komunikací na 

ulici Nerudova, a to z majetku České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, 

se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha  

 

Usnesení č. 21/XX/17: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. č. KN 335/6 v 

katastrálním území Celné vedeném u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Ústí nad Orlicí od ČR Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11A, 130 00 

Praha 3-Žižkov, IČ: 01312774  

 

Usnesení č. 22/XX/17: ZM schvaluje kupní smlouvu s Krematoriem Hustopeče s.r.o., Úvoz 

508/5, Hustopeče 602 00, IČ: 28275713 na odkoupení pozemků p.č.506/3 vedeného jako ostatní 



4 

plocha a p.č. 506/8 vedeného jako ostatní plocha, vše zapsané na LV č.3135 v k.ú. Hustopeče 

u Brna za cenu 19.080 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 23/XX/17: ZM schvaluje záměr směny části pozemku p.č.2997 o výměře 17.180 

m2 vedeného jako orná půda v k.ú. Strachotín na LV č.10001 za pozemek p.č.4792/10 o výměře 

17.180 m2 vedený jako orná půda v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.51.  

 

Usnesení č. 24/XX/17: ZM neschvaluje záměr směny pozemků p.č.3981, 3986, 3987, 3914/1 

na LV č.10001 za pozemky soukromého vlastníka p.č.5406/9 a 5406/10 na LV č. 693, vše v 

k.ú. Hustopeče u Brna s tím, že zbývající výměra bude doplacena žadatelem dle ceny půdy v 

místě a čase obvyklé.  

 

Usnesení č. 25/XX/17: ZM schvaluje koupi pozemku parcela číslo KN 2879/96 o výměře 5540 

m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu dle BPEJ v lokalitě Kabely od spol. SADY CZ, s.r.o., U 

Bzinku 1482, 628 81 Bzenec, IČ: 27699293 za cenu 10,3 Kč/m2.  

 

Usnesení č. 26/XX/17: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně následného 

uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele:  

1) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na rybářské 

závody dětí pořádané ke Dni dětí a mládeže ve výši 5.000 Kč  

2) Moravský rybářský svaz, o. s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na zhotovení 

ližin na vytahování loďky na rybníce Hustopeče II, která se používá na krmení ryb ve výši 5.000 

Kč  

3) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

výměnu otopných těles v přísálí společenského sálu v kostele sv. Václava v Hustopečích ve 

výši 70.000 Kč  

4) DOTYK II. o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na zajištění sociálních 

služeb pro dítě z Hustopečí s PAS (porucha autistického spektra) ve výši 7.921 Kč  

5) Domovinka Němčičky o.p.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na poskytování 

služeb ambulantně a pobytové v zařízení ve výši15.000 Kč  

6) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na úhradu provozních a mzdových nákladů pracovníků poskytujících péči výhradně pro občany 

Hustopečí ve výši 45.000 Kč  

7) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

pronájem tréninkových hodin pro děti 6-14 let plaveckému klubu na rok 2017 a na 24. ročník 

závodů „Hustopečský džbánek“ ve výši 140.000 Kč  

8) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na vydávání časopisu 

„Malovaný kraj“ ve výši 1.000 Kč  

9) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, spolek, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na činnost TS Lady Stars Hustopeče a spolupráci s evropskými tanečními studii v rámci 

projektu EU Erasmus ve výši 30.000 Kč  

10) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G.Masaryka, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na činnost Studentského parlamentu a podporu talentovaných žáků a studentů na 

Gymnáziu T.G.Masaryka ve výši 8.000 Kč  

11) Diecézní charita Brno-Oblastní charita Břeclav, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na činnost Kontaktního centra s terénním programem Břeclav, služba pro uživatele 

návykových látek a jejich blízké ve výši 20.000 Kč  

12) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na nájem za skautskou klubovnu Hustopeče, dle smlouvy ve výši 8.440 Kč  

13) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o.s. poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

opravu střechy klubovny ve výši 20.000 Kč  
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14) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na na 

všeobecnou sportovní přípravu v roce 2017 ve výši 15.000 Kč  

15) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

šachového klubu ve výši 10.000 Kč  

16) Zuzana Skoupá, Miniškolka Bobík, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na Letní 

příměstský tábor pro děti předškolního věku (3-5) ve výši 0 Kč  

17) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

zajištění provozních nákladů městského stadionu, zajištění dopravy mládeže oddílu, pronájem 

sportovních ploch pro zimní přípravu, materiální vybavení mládežnických mužstev, organizace 

příměstského tábora a fotbalové školy + turnaje mládeže FC Hustopeče ve výši 405.000 Kč  

18) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na platy 

trenérů mládeže do 18 let FC Hustopeče v roce 2017 ve výši 40.000 Kč  

19) Středisko rané péče SPRP Brno, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

pro dvě rodiny s dětmi se zrakovým postižením z Hustopečí ve výši 16.000 Kč  

20) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na platy trenérů pro 

děti a mládež v roce 2017 ve výši 70.000 Kč  

21) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost a provozní 

náklady oddílů mládeže ve výši 770.000 Kč  

22) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost a provozní 

náklady oddílů mládeže (soutěže, turnaje, náklady na dopravu,….) ve výši 320.000 Kč  

23) CONCENTUS MORAVIAE Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., 

poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče dle smlouvy ze dne 10.6.2015 ve výši 45.000 

Kč  

24) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Hustopeče, poskytnutí dotace z 

rozpočtu města na projekt Ambulantní balíčky lázně Lednice ve výši 40.000 Kč  

25) Muzejní spolek Hustopeče o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města na kulturní činnost a 

aktivity Muzejního spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve výši 

14.000 Kč  

26) BILICULUM, z.ú., poskytnutí sponzorského daru z rozpočtu města na činnost Denního 

stacionáře Mikulov ve výši 10.000 Kč  

27) AMD-Asociace malých debrujárů České republiky, spolek, poskytnutí dotace z rozpočtu 

města na činnost spolku ve výši 1.500 Kč  

 

Usnesení č. 27/XX/17: ZM schvaluje úpravu navýšení v ORJ 255 (OdPa 6171) na vzdělávání 

z 1.000.000 Kč na částku 200.000 Kč, tj. snížení navrhovaného navýšení o 800.000 Kč. 

 

Usnesení č. 28/XX/17: ZM schvaluje přesun plánovaného navýšení rozpočtu z položek ORJ 

502 (OdPa 3412) na rekonstrukci stadionu ve výši 7.000.000 Kč, ORJ 503 (OdPa 3421) na 

rekonstrukci DDM ve výši 20.000.000 Kč, a ORJ 255 (OdPa 6171) na vzdělávání ve výši 

800.000 Kč do kapitoly 3639 – rezervy.  

 

Usnesení č. 29/XX/17: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče č.1/2017 v 

předložené podobě s navrženými změnami. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 30/XX/17: ZM schvaluje darovací smlouvu s …, Brněnská …, Hustopeče 693 01 

na darování 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemku p.č.923/2 vedeného jako ostatní plocha 

na LV č.2574 v k.ú. Hustopeče u Brna ve prospěch města Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  
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V Hustopečích dne 16. 2. 2017  

 

 

 

…………………………….        ……………………………..    ………………………….. 

 PaedDr. Hana Potměšilová                     Ludmila Živná    Roman Záruba 

                starostka                                  ověřovatel                             ověřovatel 
 


