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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z V. schůze Zastupitelstva města Hustopeče  

konaná dne 26.03.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení ZM č. 1/V/15: ZM schvaluje program dnešního zasedání, doplněný o body III. 

Zpráva finančního výboru, ostatní body se posunují, do bodu IV. Hlavní body přibývají 

podbody l) a m). 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Finančního výboru ze dne 24.3.2015 

IV. Hlavní body 

a) Záměr bezúplatného převodu nemocnice 

b) Souhlas s čerpáním kontokorentního úvěru pro nemocnici 

c) Krytí splátek úvěru na jednodenní chirurgii 

d) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 3/2015 

e) Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK 

f) Nákup pozemku k výsadbě mandloní 

g) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 1229/3 

h) Žádost o prodej pozemku pro budoucí trafostanici 

i) Žádost o prodej části pozemku před sklepem na ulici Kpt. Jaroše 

j) Vstup do tělesa rekonstruované vozovky (chodníku) ul. Hradní (investor E.ON ČR 

s.r.o.) 

k) Úprava odměny uvolněných a neuvolněných zastupitelů od 1.4.2015 

l) Schválení dodatku č. 17 ke zřizovací listině Městské nemocnice Hustopeče, p.o. 

m) Dotace pro TJ AGROTEC 

V. Diskuze občanů v 18:00 hod. 

VI. Příspěvky členů ZM 

VII. Diskuze občanů 

VIII. Kontrola přijatých usnesení 

IX. Závěr 

 

Usnesení ZM č. 2/V/15: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 

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

 

Usnesení ZM č. 3/V/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Ivanu Brabcovou a Kamila 

Konečného. 

 

Usnesení ZM č. 4/V/15: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní Marty Konečné, DiS., 

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka. 

 

Usnesení ZM (úkol) č. 5/V/15: ZM ukládá RM, aby se zabývala problematikou prodeje 

sanitek místo dlouhodobého nájmu. 

 

Usnesení ZM (úkol) č. 6/V/15: ZM ukládá RM, aby se zabývala možností převedení závazků 

z úvěrů nemocnice na přestavbu jednodenní chirurgie ve výši cca 8,5 mil. Kč na JMK. 
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Usnesení ZM (úkol) č. 7/V/15: ZM ukládá RM, aby zajistila instalaci zařízení na úsporu vody 

a s tím související úsporu nákladů na ohřev TUV ve všech zařízeních, která jsou v majetku 

města. Koordinátorem akce pověřit Mgr. Miroslava Patloku, ředitele ZŠ Komenského. 

 

Usnesení ZM (úkol) č. 8/V/15: ZM ukládá RM, aby v souvislosti se zvýšením rozpočtu města 

na místní správu předala FV přehledy mzdových nákladů zaměstnanců vykonávajících státní 

správu a to za roky 2013, 2014 a rozpočet mzdových nákladů na rok 2015. 

 

Usnesení ZM č. 9/V/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru bezúplatného převodu nemovitostí 

v areálu Městské nemocnice Hustopeče zapsaných na LV 10 001 pro obec Hustopeče a k.ú. 

Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště 

Hustopeče: 

Pozemek parc. č. 1047/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 

pozemek parc. č. 1092/2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če 

– garáž, 

pozemek parc. č. 1092/4 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če 

– občanská vybavenost, 

pozemek parc. č. 1092/5 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če 

– jiná stavba, 

pozemek parc. č. 1092/6 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

pozemek parc. č. 1092/7 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če 

– občanská vybavenost, 

pozemek parc. č. 1092/8 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če 

– garáž, 

pozemek parc. č. 1092/9 – ostatní plocha, jiná plocha, 

pozemek parc. č. 1093 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 717 – 

občanská vybavenost, 

pozemek parc. č. 1094 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 716 – 

občanská vybavenost, 

pozemek parc. č. 1095/1 – ostatní plocha, manipulační plocha, 

pozemek parc. č. 1095/2 – zastavěná plocha a nádvoří Součástí pozemku je stavba bez č.p./če 

– technická vybavenost, 

pozemek parc. č. 1096 – ostatní plocha, zeleň, pozemek parc. č. 1047/27 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, 

pozemek parc. č. 1092/1 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba č.p. 615 – 

občanská vybavenost, 

pozemek parc. č. 1092/3 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./če 

– občanská vybavenost, 

pozemek parc. č. 1095/3 – ostatní plocha, manipulační plocha 

 

Usnesení ZM č. 10/V/15: ZM schvaluje Souhlas s ručením provozního kontokorentu pro 

Městskou nemocnici Hustopeče, p.o. do celkové výše 6.000.000 Kč. 

 

Usnesení ZM č. 11/V/15: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM č. 8/XV/13 ze dne 19.9.2013 

a schvaluje nové usnesení. Město Hustopeče se zavazuje v letech 2014-2023 navýšit příspěvek 

pro příspěvkovou organizaci dle přiloženého rozpisu. Prostředky jsou určeny na pokrytí splátek 

úvěru v souladu se Smlouvou o úvěru č. 11442/13/LCD. 

Rozpis navýšení příspěvku: 

2014 - 879 312 Kč 

2015 - 879 312 Kč 

2016 - 879 312 Kč 
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2017 - 879 312 Kč 

2018 - 879 312 Kč 

2019 - 879 312 Kč 

2020 - 879 312 Kč 

2021 - 879 312 Kč 

2022 - 879 312 Kč 

2023 - 879 312 Kč 

2024 - 879 312 Kč 

V případě jednorázové úhrady poskytnutého úvěru příspěvek na splácení nebude dále 

poskytován. 

Zřizovatel se dále zavazuje poskytnout příspěvek na úroky, který v jednotlivých letech 

nepřekročí 100 000 Kč ročně. 

Závazek zřizovatele poskytnout příspěvky pro příspěvkovou organizaci na pokrytí splátek 

úvěru a úroků z úvěrů v souladu se Smlouvou o úvěru č. 11442/13/LCD pro zřizovatele končí 

zánikem organizace. 

 

Usnesení ZM č. 12/V/15: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče č. 3/2015 v 

předložené podobě. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 13/V/15: ZM bere na vědomí konvenci integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje s KORDIS JMK, a.s., Nové sady 30, Brno 602 00, IČ26298465 o 

spolupráci a zapojení města Hustopeče do systému integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje. Text konvence je přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 14/V/15: ZM bere na vědomí smlouvu s Jihomoravským krajem, Žerotínovo 

nám. 449/3, Brno 601 82, IČ: 70888337 o zajištění financování systému IDS JMK, kterou se 

město Hustopeče zavazuje ročně hradit příspěvek do účelového fondu pro zajištění fungování 

integrovaného dopravního systému JMK ve výši 50 Kč na občana města. Příspěvek pro rok 

2015 činí celkem 293.100,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 15/V/15: ZM schvaluje kupní smlouvu s …, nar. …, bytem Polní …, 

Hustopeče 693 01 na odkoupení pozemku p.č. 5415/13 vedeného jako orná půda o výměře 

3.664 m2, zapsaného na LV č.1631 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za cenu 73.280 Kč. Náklady s 

převodem a daň z nabytí nemovitosti hradí kupující. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 16/V/15: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod z majetku 

Jihomoravského kraje pozemku parcela číslo KN 1229/3 vedeného jako ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 225 m2. Tento pozemek se nachází pod stávajícím chodníkem, který 

navazuje na realizovanou bezbariérovou trasu, a v části je dotčen místní komunikací na ulici 

Vrchlického. 

 

Usnesení ZM č. 17/V/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 498/1 v 

k.ú. Hustopeče u Brna o výměře max. 14 m2 za cenu minimálně 980 Kč/m2 s tím, že kupující 

zajistí a uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s 

převodem pozemku. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 18/V/15: ZM schvaluje Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. KN 

1348/1 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaného u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče o výměře cca 15 

m2 /dle zákresu v příloze/ a to minimálně za cenu 854 Kč/m2. Kupující uhradí náklady spojené 
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s vyhotovením geometrického plánu a náklady spojené s převodem pozemku. Text záměru je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 19/V/15: ZM neschvaluje souhlas se vstupem do tělesa rekonstruovaného 

chodníku na ulici Hradní v Hustopečích dle PD předložené projekční společností 

GEPROSTAV energy s.r.o., IČ: 29360731, se sídlem Horní Plesová 4375 , 695 01, Hodonín v 

zastoupení investora E.ON ČR, s.r.o.. Projektová dokumentace je přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 20/V/15: ZM bere na vědomí možnost úpravu odměny uvolněných a 

neuvolněných zastupitelů v souvislosti s nařízením vlády ze dne 16.3.2015, s účinností od 

1.4.2015. Odměny neuvolněných zastupitelů zůstanou ve stávající výši. 

 

Usnesení ZM č. 21/V/15: ZM schvaluje Dodatek č. 17 ke zřizovací listině Městské nemocnice 

Hustopeče, příspěvkové organizace. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 22/V/15: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro TJ AGROTEC, 

Šafaříkova 22, Hustopeče 693 01, IČ: 13690655 ve výši 530.000 Kč na pronájem sportovní 

haly a úhrady provozních nákladů na energie, údržbu, správu a úklid haly. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM (úkol) č. 23/V/15: ZM ukládá RM pracovat na přípravě OZV o zákazu 

používání zábavné pyrotechniky na části území města.  

 

Usnesení ZM (úkol) č. 24/V/15: ZM ukládá prověřit možnosti prořezu lip na ul. Komenského, 

včetně odborného dendrologického vyjádření k současnému stavu a možnostem uvedení stromů 

do přirozeného stavu. 

 

 

 

 

 


