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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení z XXIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče  

konané dne 15.06.2017 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

 

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

Doplnění bodu IV. h), změna částky v bodě l), doplnění bodu m), přesun Sdělení starostky za 

Hlavní body. 

I. Zahájení 

II. Zprávy kontrolního výboru a finančního výboru 

III. Hlavní body 
a) Změna Územního plánu Hustopeče  

b) Žádost o prodej pozemku v blízkosti židovského hřbitova  

c) Žádost o prodej pozemku u garáže na ul. Brněnská  

d) Žádost o prodej pronajatých pozemků pod tržnicí  

e) Žádost o souhlas se stavbou, uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy a budoucí kupní 

smlouvy  

f) Majetkoprávní vypořádání – Kurdějovský potok km 0,000 - 0,360 4 

g) Záměr na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v místech plánovaného 

zateplení 

h) Kupní smlouva na pozemek – Lesy ČR  

i) Darovací smlouva pro Charitu Rajhrad  

j) 4. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 2017  

k) 5. rozpočtové opatření města Hustopeče 2017  

l) Záměr přijetí úvěru ve výši 31 000 000 Kč  

m) Žádost o investiční dotace z MŠMT  

IV. Sdělení starostky 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů  

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 
 

Usnesení č. 2/XXIII/17: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Ivanu Brabcovou a Bc. 

Ivanu Bundilovou.  

 

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

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XXIII/17: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 14.6.2017 

 

Usnesení č. 6 /XXIII/17: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 6.6.2017 
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Usnesení č. 7/XXIII/17: ZM ukládá RM připravit návrh úpravy vyhlášky č.2/2017 O 

nočním klidu tak, aby všechny akce ve vyhlášce uvedené byly zveřejněny na úřední desce, tak 

jako se uvádí v bodě č.2 (3), kde jsou vyjmenované jen některé ze seznamu. 

 

Usnesení č. 8/XXIII/17: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.2415 vedeného jako 

zahrada na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 9/XXIII/17: ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.930/1 o výměře 

15 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 10/XXIII/17: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.1226/5, 1226/6, 

1226/22, 1226/23, 1226/24, 1226/40, 1226/64, 1226/65, 1226/66, 1226/69 a 1226/70 vše 

vedené jako zastavěná plocha a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 11/XXIII/17: ZM neschvaluje záměr uzavření nájemní smlouvy částí pozemků 

p.č.1249/71 o výměře 183 m2 vedeného jako ostatní plocha a p.č.1261/1 o výměře 57 m2, vše 

vedené na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 12/XXIII/17: ZM neschvaluje záměr uzavření budoucí kupní smlouvy k části 

pozemku p.č.1249/71 o výměře 410 m2 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 13/XXIII/17: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku města Hustopeče parcela 

číslo KN 5751/1 v k.ú. Hustopeče u Brna vedeného jako vodní plocha, koryto vodního toku 

přirozené nebo upravené, na kterém se nachází vodní tok "Pradlenka". Kupní cena bude 

stanovena na základě znaleckého posudku s tím, že kupující uhradí náklady na pořízení 

znaleckého posudku a náklady spojené s převodem pozemku. 

 

Usnesení č. 14/XXIII/17: ZM schvaluje vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na části pozemků města p.č.1185/1 a v katastrálním území Hustopeče u Brna a 

to v místech realizace plánovaného zateplení obvodového pláště budovy o šířce cca 15 cm. 

Termín uzavření kupní smlouvy bude po vypracování GP a před kolaudací stavby. 

 

Usnesení č. 15/XXIII/17: ZM schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku p.č.4740/21 

vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.3006 od Lesy České republiky 

s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451 za 

cenu 377.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 16/XXIII/17: ZM schvaluje darovací smlouvu ve výši 26.704,- Kč, uzavřenou 

mezi Městem Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, Hustopeče jako dárcem a Diecézní charitou 

Brno, Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260 jako obdarovaným. Smlouva je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 17/XXIII/17: ZM bere na vědomí 4. rozpočtové opatření města Hustopeče na 

rok 2017. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 18/XXIII/17: ZM schvaluje nákup myčky za 1.400.000 Kč s tím, že výběrové 

řízení vyhlásí Majetkoprávní odbor. 

 

Usnesení č. 19/XXIII/17: ZM ukládá svolat pracovní skupinu složenou ze zástupců 

volebních stran, která vypracuje zprávu o čerpání rozpočtu města v kontextu s rozpočtovým 

určením daní a čerpáním příspěvků na žáka ve městě Hustopeče. 

 

Usnesení č. 20/XXIII/17: ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 

2017 v předložené podobě, spolu s doplněním v položce 1.400.000 Kč na pořízení nové 

myčky nádobí pro potřebu kuchyně ZŠ Komenského. Text rozpočtového opatření je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 21/XXIII/17: ZM ukládá RM objednat inženýrskogeologický průzkum ohledně 

řešení dopravního připojení lokality specifikované v územní studii S2 na ulici Kpt. Jaroše tak 

jak doporučuje posudek vypracovaný doc. Ing. …, CSc. ze dne 15.1.2017 

 

Usnesení č. 22/XXIII/17: ZM schvaluje záměr vyřízení úvěru ve výši 31 000 000 Kč na 

financování rekonstrukce Domu dětí a mládeže, případně k financování spoluúčastí na akci 

„Stavební úpravy a vybavení ZŠ Komenského“ nebo spoluúčasti na akci „Rekonstrukce 

krytého bazénu“.  

 

Usnesení č. 23/XXIII/17: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce 

krytého bazénu, Hustopeče“ podávané do podprogramu MŠMT s názvem „133 D 531 

Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“ a souhlasí s poskytnutím 

finančních prostředků ve výši požadované spoluúčasti 40 % způsobilých nákladů této akce. 

 

 

V Hustopečích dne 15. 6. 2017 

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová    Mgr. Ivana Brabcová          Bc. Ivana Bundilová 

                starostka                                  ověřovatel                             ověřovatel 


