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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z XXVII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 07.12.2017 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

 

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

změnami: nebude projednáván bod IV. c. Rozpočtové opatření, a místo něj projednáme 

Žádost Nemocnice Hustopeče o dotaci, a je doplněn bod IV l. Budoucí směna pozemků se 

společností Westfalia, další body se posunují. 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV. Hlavní body 

a. Darovací smlouva pro Hasičský záchr. sbor v Hustopečích 

b. Přehled podaných žádostí o dotace z rozpočtu města na rok 2018 

c. Žádost Nemocnice Hustopeče o dotaci 

d. Stanovení odměn neuvolněných zastupitelů od 1.1.2018 

e. Rozpočet města Hustopeče na rok 2018 

f. Rozpočtový výhled města Hustopeče na roky 2019 - 2023 

g. Žádost o prodej pozemku se studnou 

h. Žádost o uzavření SSBVB – Kosmákova, kabel do země 

i. Obnova sítě NN - Na Hradbách, Kurdějovská, Javorová 

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

k. Budoucí výkup pozemků pod plánovanou cyklostezkou od společnosti Jednota 

l. Budoucí směna pozemků se společností Westfalia 

m. Vyhlášení záměru darování pozemků v tělese II/420 (směr Šakvice) – ul. Nádražní 

n. Úprava zásad pro účastníky obřadů 

o. Změna obecně závazné vyhlášky o nočním klidu 

p. Změna obecně závazné vyhlášky o plašení špačků 

q. Změna obecně závazné vyhlášky o poplatcích za komunální odpad 

r. Návrh na zvolení přísedící k Okresnímu soudu v Břeclavi 

s. Informace o uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou – Obnova realit s.r.o. 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů (v 18:00 hod.) 

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/XXVII/17: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Stanislava Ivičiče a Mgr. 

Ivanu Brabcovou. 

 

Usnesení č. 3/XXVII/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/XXVII/17: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní Kristýny Dufkové, 

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka.  
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Usnesení č. 5/XXVII/17: ZM schvaluje dokument "Místní akční plán vzdělávání do roku 

2023 pro ORP Hustopeče", zpracovaný v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání na 

území ORP Hustopeče, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999.  

 

Usnesení č. 6/XXVII/17: ZM neschvaluje postoupení pohledávky společnosti STŘECHY 

ČAPEK s.r.o, Kaprova42/14, 110 00 Praha, IČ:29141303 vůči společnosti DMC CZ s.r.o., 

Hvězdová 13, 602 00 Brno, IČ: 25574710 ve výši 896.590 Kč bez DPH jejím odkoupením za 

cenu 796.590 Kč bez DPH. 

 

Usnesení č. 7/XXVII/17: ZM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 28.11.2017  

 

Usnesení č. 8/XXVII/17: ZM bere na vědomí informaci o ukončení činnosti paní … jako 

členky Finančního výboru zastupitelstva města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 9/XXVII/17: ZM schvaluje smlouvu s Českou republikou – Hasičským 

záchranným sborem Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno, IČ:70884099 o 

poskytnutí finančních prostředků ve výši 100.000,-Kč na provoz a vybavení jednotky požární 

stanice Hustopeče HZS JmK.  

 

Usnesení č. 10/XXVII/17: ZM bere na vědomí přehled podaných žádostí o dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na rok 2018.  

 

Usnesení č. 11/XXVII/17: ZM ukládá Radě města zpracovat ve spolupráci s jí zřízenými 

komisemi doporučení do příštího jednání ZM pro udělení a schválení dotací a darů z rozpočtu 

města pro rok 2018.  

 

Usnesení č. 12/XXVII/17: ZM neschvaluje žádost Nemocnice Hustopeče, p.o., o příspěvek 

ve výši 137.000 Kč na obnovu endoskopického systému pro gastroenterologickou ambulanci 

nemocnice.  

 

Usnesení č. 13/XXVII/17: ZM bere na vědomí možnost úpravy odměn uvolněných a 

neuvolněných zastupitelů v souvislosti s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ze dne 11.9.2017, s účinností od 

1.1.2018. Odměny neuvolněných zastupitelů zůstanou ve stávající výši.  

 

Usnesení č. 14/XXVII/17: ZM bere na vědomí zápis z kontrolního výboru ze dne 4.12.2017  

 

Usnesení č. 15/XXVII/17: ZM schvaluje pana … jako nového člena Kontrolního výboru 

zastupitelstva města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 16/XXVII/17: ZM pověřuje vedení města o zajištění financování projektu 

rozšíření Základní školy Hustopeče, Komenského. 

 

Usnesení č. 17/XXVII/17: ZM schvaluje úpravu položky v části Výdaje na ORJ na řádku 33 

(OdPa 3113, ORJ 215 na žáky) na částku 2.261.000 Kč a na řádku 37 (OdPa 3113, ORJ 216 

na žáky) na částku 1.096.000 Kč, v části Příjmy v položce 1211 DPH na částku 39.288.000 

Kč. 
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Usnesení č. 18/XXVII/17: ZM schvaluje rozpočet města Hustopeče na rok 2018 v 

předložené podobě, včetně doplnění v položkách v části Výdaje na ORJ na řádku 33 (OdPa 

3113, ORJ 215 na žáky) na částku 2.261.000 Kč a na řádku 37 (OdPa 3113, ORJ 216 na žáky) 

na částku 1.096.000 Kč, v části Příjmy v položce 1211 DPH na částku 39.288.000 Kč.  

 

Usnesení č. 19/XXVII/17: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče na 

roky 2019 - 2022. Text výhledu je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 20/XXVII/17: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č.4542/237 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č.10001. Součástí pozemku je studna.  

 

Usnesení č. 21/XXVII/17: ZM schvaluje projektovou dokumentaci projektanta REMO 

ELEKTRO BRNO s.r.o., číslo stavby 1040014126, Kosmákova obnova NN. Schválení je 

pouze se splněním podmínek doplnění následujících požadavků města do projektové 

dokumentace:  

1, zadláždění celkové plochy rozebraných chodníků.  

2, výkopy povolit pouze v mozaice kolem domů, vše ostatní protlakem.  

3, všechny pojistkové skříně do fasád nemovitostí.  

4, přiložit chráničku pro metropolitní síť do výkopu.   

5, zachování VO, položení kabelů do chráničky pro VO. Materiál na náklady města, položení 

na náklady investora.  

6, vytvořit odběrný bod u veřejných WC, novou pojistkovou skříň vedle záchodků 3x80A. pro 

krátkodobý odběr při městských akcích např. Burčákovky.  

Splnění podmínek ověří rada města před schválením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České 

Budějovice.  

 

Usnesení č. 22/XXVII/17: ZM schvaluje souhlas s projektovou dokumentací na akci: 

"Obnova NN sítě – Na Hradbách, Kurdějovská, Herbenova, Javorová". Schválení je pouze se 

splněním podmínek doplnění následujících požadavků města do projektové dokumentace:  

1, pro ulice Javorová, Herbenova, Kurdějovská, Na Hradbách – vložit do výkopu chráničku 

pro metropolitní síť, připoložení kabelů pro VO na náklady investora, kabel hradí město.  

2, Všechny pojistkové skříně do fasád nemovitostí (žádné venkovní „antoníčky“).  

3, Zákaz vstupu do asfaltového povrchu komunikace, použít protlak. V místech vstupu do 

dlážděných chodníků vždy předláždit celou plochu.  

4, na ulici Herbenova je poptávka pro zvýšení kapacity pro Kulturní Dům. Spojit dohromady 

s touto rekonstrukcí.  

5, dohodnout termín realizace tak, aby co nejméně zatížil provoz sklepů a vinařství v daných 

ulicích obzvláště Na Hradbách. Tedy od července do konce roku nelze stavět.  

Splnění podmínek ověří rada města přes schválením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene.  

 

Usnesení č. 23/XXVII/17: ZM schvaluje smlouvu s …, Herbenova …, 693 01 Hustopeče o 

prodeji zastavěných částí pozemků p.č.411/18 o výměře 1 m2 v rozsahu nově vyčleněného 

vyděleného pozemku p.č.411/27 dle GP č. 3624-155/2017, a p.č.387/1 o výměře 1 m2 v 

rozsahu nově vyčleněného a vyděleného pozemku p.č.387/15 dle GP č. 3624-155/2017 obojí 

vedeno na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 1.860,-Kč. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 24/XXVII/17: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní na odkoupení pozemků do 

majetku města Hustopeče na parcelách číslo 1047/21, 8351/13, 8351/14 či jejich částí, vše v 
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katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 11061 se společností Jednota, 

spotřební družstvo v Mikulově, IČ: 00032247, se sídlem Kostelní nám. 157/9, Mikulov PSČ 

69201. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/XXVII/17: ZM schvaluje vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí směnné na směnu částí pozemku par.č. KN 982/17 vedeného jako orná půda o 

orientační výměře cca 5.500 m2 v grafickém zákresu uvedené jako části a,b,c,d evidované na 

LV č.10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna, zapsaný u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče za pozemek ve vlastnictví třetí osoby par. 

č. KN 982/51 a části pozemku 982/18 o výměře cca 30 m2 dle přiloženého zákresu 

označeného písmenem e) obojí evidované na LV 11230 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče 

u Brna. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude finančně vypořádán za cenu 

minimálně 1.500,- Kč/ m2. Text záměru je přílohou zápisu 

 

Usnesení č. 26/XXVII/17: ZM schvaluje Vyhlášení záměru darování pozemků města 

Hustopeče v tělese silnice II/420 parcela číslo KN 1236/3, 1236/13, 1330/8 vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 27/XXVII/17: ZM schvaluje úpravu zásad pro účastníky obřadů s účinností od 

1.1.2018, v upravené podobě (Po-Pá – první obřad 400 Kč, každý další obřad 200 Kč; So, Ne, 

státní svátek – první obřad 600 Kč, každý další obřad 350 Kč; účinkujícím dětem 200 Kč/den 

ve formě dárku). Text zásad v aktualizované podobě je přílohou zápisu 

 

Usnesení č. 28/XXVII/17: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče 

č. 3/2017 o nočním klidu. Text vyhlášky je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 29/XXVII/17: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče 

č. 4/2017, o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení 

špačků ve vinicích. Text vyhlášky je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 30/XXVII/17: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče 

č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Text vyhlášky je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 31/XXVII/17: ZM schvaluje zvolení paní …, …, Hustopeče za přísedící 

Okresního soudu v Břeclavi dle ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích.  

 

Usnesení č. 32/XXVII/17: ZM bere na vědomí informaci o tom, že Rada města na svém 79. 

zasedání schválila žádost o uzavření Smlouvy o souhlasu se stavbou na pozemcích v majetku 

města z důvodu plánované bytové výstavby na pozemku parc. č. 4792/47 v k. ú. Hustopeče u 

Brna (lokalita Křížový vrch) společnosti Obnova realit, s. r. o., IČO 02257271, se sídlem 

Bořetice 417, Bořetice PSČ 691 08, za předpokladu dodržení podmínek územní studie S2.  

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová      Ing. Stanislav Ivičič   Mgr. Ivana Brabcová  

                starostka                                  ověřovatel                          ověřovatel 

 


