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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z XXV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané  

dne 07.09.2017 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 
 

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

zrušení bodu IV. g) a doplnění bodu IV. pp), IV. u). 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV. Hlavní body 

a. Schválení zastupitelů s právem nosit závěsný státní znak pro období 2017–2018 

b. Změna Územního plánu Hustopeče – doplnění 

c. Vyhlášení záměru směny pozemku – pod v budoucnu plánovaným kruhovým 

objezdem 

d. Budoucí smlouvy na pozemky pod plánovaným kruhovým objezdem 

e. Smlouva darovací od JMK na pozemky pod bezbariérovým chodníkem 

f. Kupní smlouva na část pozemku bezprostředně navazující na městské pozemky u 

Společenského domu na ul. Herbenova 

g. Majetkoprávní vypořádání za areálem bývalé spol. Neria 

h. Budoucí kupní smlouva na část pozemku p.č. 1185/1 o výměře 6,7 m2 

i. Záměr prodeje pozemku pod trafostanicí 

j. Žádost o prodej přestavku 2 m2 v ulici Na Hradbách 

k. Žádost o prodej parkoviště na p. č. 4542/388 

l. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 475/4 

m. Žádost o odprodej pozemku ul. Kurdějovská p. č. 490/1 

n. Nevyužití předkupního práva k budově bez čp/če na pozemku p.č.2582 

o. Žádost o vstup do chodníku – přípojka NN ul. Kosmákova 

p. Žádost o vstup do chodníku – kanalizační přípojka ul. Na Hradbách 

pp. Žádost o vstup do komunikace Herbenova – přípojka K.NN Frank 

q. Žádosti o dotace z rozpočtu města 

r. Rozpočtová opatření schválená RM – na vědomí 

s. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 7/2017 

t. Schválení smlouvy o přijetí úvěru na investiční akce města 

u. Nesplněné usnesení ZM Hustopeče ze dne 15. 6. 2017 ve věci zpracování 

inženýrsko-geologického průzkumu ulice Kpt. Jaroše. 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů 

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/XXV/17: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Michala Vejpustka a Radima 

Nemeškala  

 

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

samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.  
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Usnesení č. 4/XXV/17: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XXV/17: ZM bere na vědomí usnesení z kontrolního výboru ze dne 29.8.2017.  

 

Usnesení č. 6/XXV/17: ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Patloky na funkce předsedy FV a 

zastupitele města Hustopeče. 

 
Usnesení č. 7/XXV/17: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 5.9.2017.  

 
Usnesení č. 8/XXV/17: ZM schvaluje oprávnění pro Bc. Ivanu Bundilovou, DiS., nosit 

závěsný státní znak při významných příležitostech a občanských obřadech pro období 2017 – 

2018.  

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

zákon, v platném znění, návrh Byty Hustopeče s.r.o., IČO 02907704, se sídlem Havlíčkova 

540/28, Hustopeče, na pořízení nové změny Územního plánu Hustopeče, spočívající ve změně 

vymezení části plochy OM/P20 s pozemkem p. č. 2569 v k. ú. Hustopeče k využití pro stavbu 

bytového domu  

 

Usnesení č. 10/XXV/17: ZM schvaluje Vyhlášení záměru směny části městského pozemku 

pozemek parc. číslo KN 3814/2 o výměře 42 m2 za pozemek ve vlastnictví třetí osoby parc. 

číslo KN 4536/164 o výměře 42 m2, vše v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 11/XXV/17: ZM pověřuje Richarda Homolu a Romana Zárubu jednat se 

zástupcem petičního výboru Kpt. Jaroše o: 1) způsobu provedení inženýrsko-geologického 

průzkumu, 2) zamezení vjezdu vozidel nad 3,5 tuny na ulici Kpt. Jaroše.  

 

Usnesení č. 12/XXV/17: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací se …, Svat. 

Čecha …, Hustopeče na darování části pozemku p.č.1086/54 o výměře 8 m2 v k.ú. Starovice 

pod plánovaným kruhovým objezdem. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/XXV/17: ZM schvaluje podání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní s obcí Starovice, Starovice 180, PSČ 693 01, IČ:00283584 na odkoupení části pozemku 

p.č.1086/65 o výměře 17 m2 v k.ú. Starovice pod plánovaným kruhovým objezdem.  

 

Usnesení č. 14/XXV/17: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s …, nar. …, Na 

Kocínce …, 160 00 Praha na část pozemku p.č.4536/172 o výměře 285 m2 v k.ú. Hustopeče u 

Brna za cenu 300 Kč /m2. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 15/XXV/17: ZM schvaluje Darovací smlouvu na darování pozemků parcela číslo 

KN 495/11, 495/12, 495/13, 495/14, 495/15 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna pod 

chodníky od Jihomoravského kraje, IČ: 70888337, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 

Brno. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 16/XXV/17: ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem …, Palackého …, 693 01 

Hustopeče na výkup nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 158/2 o 

výměře 150 m2 a to geometrickým plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého z pozemku parcela 

číslo KN 158 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 105.000,- Kč. Kupní smlouva včetně 

geometrického plánu je součástí zápisu.  
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Usnesení č. 17/XXV/17: ZM schvaluje smlouvu s …, nar…., Brněnská …, Hustopeče o 

smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 1185/1 o výměře 6,7 m2 vedeného jako ostatní 

plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 980 Kč/m2. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 18/XXV/17: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.4542/140 o 

orientační výměře 56 m2 vedeného jako zastavěná plocha a nádraží, zapsaného na LV č.10001 

v k.ú. Hustopeče u Brna za kupní cenu dle znaleckého posudku, minimálně však 1.200,-Kč /m2. 

Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 19/XXV/17: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje zastavěných částí pozemků 

p.č.387/1 o výměře 1 m2 a p.č.411/27 o výměře 1 m2, obojí vedeno jako ostatní plocha na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu minimálně 980 Kč/m2. Text záměru je přílohu zápisu.  

 

Usnesení č. 20/XXV/17: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.4542/388 vedeného jak 

ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 21/XXV/17: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.475/4 

vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. ZM doporučuje 

pronájem. 

 

Usnesení č. 22/XXV/17: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.490/1 

vedeného jak ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 
Usnesení č. 23/XXV/17: ZM schvaluje nevyužít předkupní právo k budově bez čp/če na 

pozemku p.č.2582 vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.11895 v kupní 

ceně 3.150 000 Kč.  

 

Usnesení č. 24/XXV/17: ZM neschvaluje žádost společnosti REMO ELEKTRO BRNO s.r.o., 

Nám. Karla IV. 612/22, 628 00 Brno-Líšeň, která žádá v zastoupení E.ON Distribuce a.s., IČ: 

28085400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice o souhlasné stanovisko k 

projektové dokumentaci pro plánované připojení odběrného místa paní …, Kosmákova …. ZM 

nesouhlasí se vstupem do chodníku na ul. Kosmákova. Souhlas bude udělen pouze v případě 

odstranění vzdušného rozvodu NN v celé ulici a vybudování nových přípojek NN do všech 

domů v ulici Kosmákova.  

 

Usnesení č. 25/XXV/17: ZM schvaluje žádost Bc. …, Alšova …, 693 01 Hustopeče o vstupu 

do místní komunikace (chodníku) z důvodu napojení se na kanalizační přípojku v průběhu 

rekonstrukce nemovitosti v ulici Na Hradbách p.č. 452/2 a s částečným předlážděním chodníku, 

pro kterou bylo vydané stavební povolení MěÚ Hustopeče – stavební úřad Č.j. 

MUH/40873/17/13.  

 
Usnesení č. 26/XXV/17: ZM neschvaluje vstup do tělese rekonstruované vozovky na ulici 

Herbenova na pozemku 284/3 v k.ú. Hustopeče u Brna dle projektové dokumentace 

vypracované společností EEIKA Brno, s.r.o. na akci "Hustopeče, Herbenova, DP-k.NN, 

Frank."  

 

Usnesení č. 27/XXV/17: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně následného 

uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele:  
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1) Apoštolská církev, sbor Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci 

Zářící oči – podpora dětem ze sociálně slabých rodin, ve výši 8 000 Kč  

2) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci 

Oprava vstupních dveří do kaple, ve výši 10 000 Kč  

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

– Děckanáda, ve výši 5 000 Kč  

4) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, Bc. …, poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na akci volnočasové aktivity seniorů, ve výši 15 000 Kč  

5) Český svaz včelařů, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pořízení osiva 

svazenky – pylonosné byliny, ve výši 5 000 Kč  

6) Modelářský klub Hustopeče, p. …, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci 

Organizace modelářské soutěže v Bořeticích, ve výši 5 000 Kč  

7) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na účast na soutěžích 

mládeže a dospělých, ve výši 45 000 Kč  

8) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na akci stavební 

povolení a výběrové řízení na stadion, na přípravu a reprezentaci atletů na Letní olympiádě dětí, 

ve výši 55 000 Kč  

9) Asia Budo Center, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pořízení sportovní 

podlahy pro úpolové sporty (tatami), ve výši 8 000 Kč  

10) L.C.Club Karate, z.s., Rebešovice, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

reprezentaci na soutěžích, ve výši 15 000 Kč  

11) Diakonie ČCE - středisko Betlém, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na úhradu 

nákladů na poskytované služby, ve výši 97 080 Kč  

 

Usnesení č. 28/XXV/17: ZM bere na vědomí 6. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 

2017.  

 

Usnesení č. 29/XXV/17: ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření města Hustopeče pro rok 2017 

v předložené podobě, plus navýšení výdajů o 37.000 Kč na ORJ 204, OdPa 3429, Ostatní 

zájmová činnost a rekreace. Návrh rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 30/XXV/17: ZM schvaluje cenovou nabídku České spořitelny, a.s., na úvěr ve 

výši 31 000 000 Kč s fixní úrokovou sazbou 1,07 % p.a.  

 

 

 

V Hustopečích dne 7. 9. 2017 

 

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová    Bc. Michal Vejpustek   Radim Nemeškal 

                starostka                                  ověřovatel                             ověřovatel 

 


