
 M ě s t o   H u s t o p e č e 
starostka 

__________________________________________________________________________ 

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, /obecní zřízení/ ve 

znění pozdějších předpisů svolává 

 

 VI. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA MĚSTA   HUSTOPEČE 

 

ve čtvrtek 23. dubna 2015 v 17:00 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ (vchod z náměstí) 

 

PROGRAM:   

 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního a Finančního výboru 

IV. Hlavní body 

a) Převod městské nemocnice na JMK – postup a dokumenty 

b) Kupní smlouva na prodej pozemků nad sklepem (garáží) ul. Nádražní 

c) Kupní smlouva na prodeje pod částí budovy na ulicí Nádražní 

d) Kupní smlouva na prodej pozemku pro trafostanici 

e) Kupní smlouvy na odkoupení pozemku pod stavbami na ulici Družstevní 

f) Směnná smlouva na pozemek nad vinným sklepem, ul. Vinařská - ul. Kpt. Jaroše 

(odvod vod), 

g) Darovací smlouva na darování pozemků pod silnicí II/425 a II/420 Jihomoravskému 

kraji 

h) Darovací smlouva z majetku Jihomoravského kraje silnice III/4202 Hustopeče – 

příjezdná 0,126 km 

i) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (ul. Svat. Čecha) 

j) Žádost o odkoupení pozemku ul. Herbenova  

k) Žádost o odkoupení části pozemku v ul. Na Hradbách 

l) Žádost o odkoupení pozemku nad sklepem ul. Na Hradbách 

m) Žádost o odkoupení pozemku Na ul. Nádražní (prodloužení v současnosti dle ÚPD 

(SV)) 

n) Žádosti o odkoupení pozemků na ul. Nádražní 

o) Žádost o prodej pozemků na ul. Vinařská 

p) Informace o stavu pronájmu a budoucího prodeje býv. sýpky 

q) Žádosti o dotace/dary včetně smluv 

r) Rozpočtové opatření města Hustopeče 

s) Závěrečný účet města Hustopeče za rok 2014 

t) Vyhláška k použití zábavní pyrotechniky 

u) Vyhláška na regulaci hlučných činností 

v) Vyhláška ke komunálnímu odpadu 

w) Změna č. 1 územního plánu města Hustopeče 

V. Diskuze občanů v 18:00 hod. 

VI. Příspěvky členů ZM 

VII. Diskuze občanů 

VIII. Kontrola přijatých usnesení 

IX. Závěr 

 

V Hustopečích dne 15.4. 2015  

PaedDr. Hana Potměšilová, v.r.  

starostka města 


