
Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení z XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče  

konané dne 11.05.2017 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

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

Doplnění bodu IV. d) 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zprávy kontrolního výboru a finančního výboru 

IV. Hlavní body 

a) Úplatný převod pozemku pod cestou a vedením vysokého napětí v lokalitě Tratě a 

Díly v k.ú. Hustopeče u Brna 

b) Úplatný převod pozemku p.č. 5426/25 v k.ú. Hustopeče u Brna 

c) Nevyužití předkupního práva ke stavbě na pozemku města v areálu bývalého ZD 

d) Obecně závazná vyhláška města č. 2/2017 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů  

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/XXII/17: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Petra Fridricha a Kamila 

Konečného. 

 

Usnesení č. 3/XXII/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/XXII/17: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 
Usnesení č. 5/XXII/17: ZM schvaluje Podání cenové nabídky na úplatný převod pozemku 

parcela číslo KN 4740/21 vedeného jako ostatní plocha, zeleň v katastrálním území Hustopeče 

u Brna a to od ČR, Lesy České Republiky se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 500 08 Hradec Králové.  

 

Usnesení č. 6/XXII/17: ZM schvaluje kupní smlouvu na převod pozemku parcela číslo KN 

5426/25 v katastrálním území Hustopeče u Brna, od Státního pozemkového úřadu, IČ: 

01312774 se sídlem Husinecká 1024/11 za cenu 240.178,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu  

 

Usnesení č. 7/XXII/17: ZM schvaluje nevyužití předkupního práva k zemědělské stavbě bez 

čp/č.ev. umístěné na p.č.4696 vedené jako zastavěná plocha a nádraží a k objektu „unibuňky“ 

umístěné na pozemku p.č.2588/11 vedené jako ostatní plocha, vše zapsáno na LV č. 11895 v 

k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče dle nabídky prodávajícího.  

 

Usnesení č. 8/XXII/17: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2017 o nočním 

klidu. V textu stávající OZV jsou v čl. 3 doplněny následující akce:  



Hafo fest – (duben) 

Slavnosti vítání léta – (červen) 

Stávající OZV č.1/2017 se touto vyhláškou ruší. 

 

 

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová       Mgr. Petr Fridrich   Kamil Konečný 

                starostka                                  ověřovatel                             ověřovatel 

 


