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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z XIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konaného 

dne 16.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 
 

 

 

Usnesení č. 1/XIV/16: ZM schvaluje program dnešního zasedání se změnou textu v bodě IV. 

d) a doplněný o body IV. r), s), t), u), v) 

 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV. Hlavní body 

a) Kupní smlouva k pozemku p.č. 629/3 v k.ú. Hustopeče 

b) Kupní smlouva k pozemku p.č. 376/20 v k.ú. Hustopeče 

c) Kupní smlouva k části pozemku p.č. 285/1 o výměře 27 m2 v k.ú. Hustopeče 

d) Vyhlášení záměru bezúplatného převodu částí pozemku p.č. 1065/1 v k.ú. Hustopeče 

e) Kupní smlouva na p.č. 2879/62, 4657/4 a 4657/14 v k.ú. Hustopeče 

f) Výkup části pozemku p.č.1077 v k.ú. Hustopeče 

g) Výkup podílu na pozemku p.č. 9546 v k.ú. Hustopeče 

h) Výkup pozemků pod plánovanou cyklostezkou ze Starovic 

i) Smlouva o zřízení služebnosti cesty k ZUŠ 

j) Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 490/1 v k.ú. Hustopeče 

k) Vyhlášení záměru budoucího prodeje pozemku p.č. 422/77 v k.ú. Hustopeče 

l) Vyhlášení záměru budoucího prodeje části pozemku p.č. 1348/1 o výměře 15 m2  

v k.ú. Hustopeče u Brna 

m) Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 192/5 a 192/6 v k.ú. Hustopeče 

n) Schválení Minimální sítě sociálních služeb v okrese Břeclav 

o) Smlouva o poskytnutí dotace - FC Hustopeče - rekonstrukce vytápění a ohřevu TUV 

p) Navýšení rozpočtu Základní školy Hustopeče, Nádražní 

q) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 5/2016 

r)   Výkup pozemků p. č. 1250/5, 1249/57 pro budoucí parkoviště u vlak. nádraží. 

Vyhlášení záměru budoucího prodeje části pozemku p.č. 1249/64 v k.ú. Hustopeče  

s)  Souhlasné prohlášení a záměr směny části pozemku p. č. 475/4 za část pozemku p. č. 

  620/3 

t)  Vyhlášení záměru budoucího prodeje pozemků pro potřeby modernizace a elektrizace 

  trati Šakvice – Hustopeče 

u)  Zásady pro poskytování darů, dotací 

v)  Vyhlášení záměru směny pozemků města Hustopeče p.č. 4922/13, 4922/8, 4922/2, v  

  k.ú Hustopeče za pozemky p.č. KN 4542/253, 4542/256 v k.ú. Hustopeče 
 

V. Diskuze občanů v 18:00 hod. 

VI. Příspěvky členů ZM 

VII. Diskuze občanů 

VIII. Kontrola přijatých usnesení 

IX. Závěr 
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Usnesení č. 2/XIV/16: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Petra Fridricha a MUDr. 

Milana Poula. 

 

Usnesení č. 3/XIV/16: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka. 

 

Usnesení č. 4/XIV/16: 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. 5/XIV/16: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 14.6.2016 

 

Usnesení č. 6/XIV/16: ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 14.6.2016  

 

Usnesení č. 7/XIV/16: ZM ukládá radě města, aby předložila finančnímu výboru rozbor 

hospodaření organizačních složek měst za rok 2015.  

 

Usnesení č. 8/XIV/16: ZM ukládá radě města, aby se znovu zabývala potřebou pořízení 

nafukovací haly z pohledu využitelnosti a finančních nákladů na provoz.  

 

Usnesení č. 9/XIV/16: ZM ukládá radě města, aby, pokud bude schváleno zvýšení nákladů 

na pořízení nafukovací haly, znovu prověřila důvěryhodnost dodavatele vybraného 

výběrovým řízením, a to ještě před podpisem smlouvy. 

 

Usnesení č. 10/XIV/16: ZM ukládá radě města, aby předložila finančnímu výboru podrobné 

zdůvodnění návrhu na zvýšení rozpočtu o 40 tis. Kč v 5.RO, řádek č. 258 - činnost muzeí a 

galerií.  

 

Usnesení č. 11/XIV/16: ZM schvaluje Kupní smlouvu s manž. … a … na prodej pozemku 

parcela číslo 629/3 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m2 zapsaného na 

LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče za cenu ve výši 28.283,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední 

desce MěÚ Hustopeče dne 11.05.2016, sňat 27.05.2016. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu se společností První vinařská spol. s r. 

o., IČ: 29198879, se sídlem Dukelské nám. 46/19, 69301 Hustopeče na prodej pozemku 

parcela číslo 376/20 vedeného jako ostatní plocha o výměře 50 m2, zapsaného na LV č.10001 

pro katastrální území Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště Hustopeče za cenu ve výši 15.750,- Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn 

na úřední desce MěÚ Hustopeče dne 11.05.2016, sňat 27.05.2016 Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 13/XIV/16: ZM schvaluje Kupní smlouvu se společností První vinařská spol. s r. 

o., IČ: 29198879, se sídlem Hustopeče, Dukelské nám. 46/19, PSČ 69301 na prodej nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 285/3 o výměře 28 m2 vzniklého dle 

GP č.3516-320/2016 z pozemku p.č.285/1 zapsaného na LV č.10001 pro obec Hustopeče, 

katastrální území Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče za kupní cenu ve výši 28.812,- Kč. Záměr převodu byl zveřejněn na 

úřední desce MěÚ Hustopeče dne 27.05.2016, sňat 14.06.2016.Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 14/XIV/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru bezúplatného převodu v 

geometrickém plánu číslo 3505-50/2016 nově vytvořených a vyčleněných pozemků parcela 
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číslo KN 1065/3 a 1065/5 vedených jako ostatní plocha, o výměře 11 m2 a 21 m2 vzniklých z 

pozemku parcela číslo KN 1065/1 zapsaném na LV č.10001 pro obec Hustopeče, k.ú. 

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

Hustopeče. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 15/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s Fabig s.r.o., Dlouhá 1205/10, 

Hustopeče, IČ: 29291381 na prodej pozemků p.č.2879/62 vedeného jako vinice, p.č.4657/4 

vedeného jako orná půda a p.č.4657/14 vedeného jako orná půda, vše zapsané pro k.ú. 

Hustopeče u Brna na LV č.10001 za cenu 857.300,-Kč. Kupní smlouva se uzavírá na základě 

Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 31.12.2013 uzavřené na základě usnesení ZM č. 

32/XVIII/13 ze dne 12.12.2013. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 16/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s …, Žižkova …, 

Hustopeče na odkoupení části pozemku p.č.1077 o orientační výměře 5m2, vedeného jako 

zastavěná plocha a nádvoří na LV č. 841 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 300 Kč/m2. Rozsah 

vykupované části pozemku bude určen geometrickým plánem. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 17/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s …, nar. …, J. Palacha …, Břeclav 

690 02 na odkoupení spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 na pozemku p.č. 9546 vedeném 

jako ostatní plocha na LV č. 11714 , v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 4.560,-Kč a náklady 

spojené s převodem. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 18/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle 

projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela číslo 1047/22 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1771 s podílovými spoluvlastníky paní …, bytem 

sídl. Svobody …, 79601 Prostějov, panem …, Albertova …, Nová Ulice, 77900 Olomouc; 

panem …, bytem Brněnská …, 69301 Hustopeče; paní …, Boloňská …, Horní Měcholupy, 

10900 Praha 10. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 19/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle 

projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela číslo 1047/23 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 12659 se společností UNIPORT CZ s.r.o., IČ: 

29247632, se sídlem Malostranská 16/29, Brno PSČ 62500. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 20/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle 

projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela číslo 1047/21, 8351/13, 8351/14 

vše v 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. 21/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle 

projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela číslo 991/2 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 1957 s podílovými spoluvlastníky paní …, nar. …, 

bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a panem …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče 

a oprávněným z věcného břemene paní …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a 

panem …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
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Usnesení č. 22/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle 

projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela číslo /1047/18/, 8351/19 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 3172 s podílovými 

spoluvlastníky paní …, bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče; paní …, Bořetická …, Brno - 

Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 Brno - Líšeň. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 23/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle 

projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemku parcela číslo 8351/20 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 187 s paní … bytem Herbenova …, 69301 

Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 24/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu cyklostezky dle 

projektové dokumentace číslo VD 19915 zpracované firmou Via Designe, IČ: 27696880; Na 

Zahradách 1151/16 , 690 02 Břeclav na pozemcích parcela číslo 1047/2 a 1047/20 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných na LV číslo 60000 s Českou republikou - 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových IČ: 69797111, se sídlem Rašínovou 

nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 25/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu kupní na odkoupení pozemku do majetku 

města Hustopeče parcela číslo 1047/22 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na 

LV číslo 1771 od podílových spoluvlastníků paní …, bytem sídl. Svobody …, 79601 

Prostějov, pana …, Albertova …, Nová Ulice, 77900 Olomouc; pana …, bytem Brněnská …, 

69301 Hustopeče a od paní …, Boloňská …, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní na odkoupení pozemku do 

majetku města Hustopeče parcela číslo 1047/23 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

zapsaném na LV číslo 12659 od společnosti UNIPORT CZ s.r.o., IČ: 29247632, se sídlem 

Malostranská 16/29, Brno PSČ 62500. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 27/XIV/16: 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 

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. 28/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní na odkoupení části pozemku 

do majetku města Hustopeče parcela číslo 991/2 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

zapsaném na LV číslo 1957 s podílovými spoluvlastníky paní …, nar. …, bytem Mírová …, 

69301 Hustopeče a panem …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a oprávněným z 

věcného břemene paní …, nar. …, bytem Mírová …, 69301 Hustopeče a panem …, nar. …, 

bytem Mírová …, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 29/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu kupní na odkoupení pozemku do majetku 

města Hustopeče parcela číslo 8351/20 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na 

LV číslo 187 s paní … bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 30/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemků městem 

Hustopeče parcela číslo 1047/18, 8351/19 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaných 
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na LV číslo 3172 s podílovými spoluvlastníky paní …, bytem Herbenova …, 69301 

Hustopeče; paní …, Bořetická …, Brno - Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 Brno - 

Líšeň.Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 31/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku městem 

Hustopeče parcela číslo 2004/5 v katastrálním území Hustopeče u Brna zapsaném na LV číslo 

3172 s podílovými spoluvlastníky paní …, bytem Herbenova …, 69301 Hustopeče; paní …, 

Bořetická …, Brno - Židenice, 62800 a …, Kubíkova …, 62800 Brno - Líšeň za účelem 

vybudování přístupové komunikace k sídl. Gen. Peřiny za cenu 300 Kč/m2.  

 

Usnesení č. 32/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní s PÁLAVOU, stavebním 

bytovým družstvem, Dukelské nám. 36/10, Hustopeče, IČ:00048704 na odkoupení části 

pozemku p.č.1238 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří o orientační výměře 29 m2 a 

části pozemku p.č.1237/2 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 3 m2, vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna, zapsané na LV číslo 11070. Přesná výměra částí pozemků bude určena 

geometrickým plánem po realizaci stavby cyklostezky. Kupní cena činí 300 Kč/m2. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 33/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu s …, nar. …, Kurdějov …, Kurdějov 693 01 

o zřízení služebnosti cesty přes pozemek p.č. 1559 vedený jako zahrada v k.ú. Hustopeče u 

Brna, zapsaný na LV č.12587. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 34/XIV/16: ZM schvaluje záměr směny části pozemku města Hustopeče parcela 

číslo 490/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 5 m2 v rozsahu nově vzniklého a 

vyčleněného pozemku p.č. 490/3 a části pozemku města p.č.494/1 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 2 m2 v rozsahu nově vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 494/11 za části 

pozemku ve spoluvlastnictví třetích osob p.č. 488 o výměře 5 m2 v rozsahu nově vzniklého a 

vyčleněného pozemku p.č. 488/3 a části tohoto pozemku o výměře 10 m2 v rozsahu nově 

vzniklého a vyčleněného pozemku p.č. 488/2 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Rozsah nově vznikajících a vyčleňovaných pozemků je uveden v návrhu geometrického plánu 

č. 3506-51/2016, který je přílohou tohoto záměru. Při realizaci směny bude rozdíl ve výměře 

vzájemně finančně vypořádán ve výši 300,- Kč/m2 a strany směnné uhradí poměrné náklady 

na vyhotovení geometrického plánu a náklady spojené s převodem pozemků. Text záměru je 

přílohou zápisu.  
 

Usnesení č. 35/XIV/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na prodej části pozemku p.č. 422/17 o výměře 34 m2 vedeného jak ostatní 

plocha, zapsaného na LV č.10001 pro město Hustopeče v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u 

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

minimálně 980,- Kč/m2. Text záměru je přílohou zápisu.  
 

Usnesení č. 36/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu budoucí kupní na prodej části pozemku 

parcela číslo 1348/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu nově vytvořeného a 

vyčleněného pozemku p.č. 1348/33 o výměře 15 m2 dle GP č. 3422-31/2015 za kupní cenu 

14.700,- Kč s rozvazovací podmínkou dokončením stavby /a to předložením dokladu 

stavebního úřadu o užívání stavby a zápisem stavby do katastru nemovitostí/ na pozemku 

města do 5 let od účinnosti smlouvy. Záměr převodu zveřejněn na úřední desce MěÚ 

Hustopeče dne 18.5.2016 sňat 3.6.2016.Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 37/XIV/16: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo 

192/5 a pozemku parcela číslo KN 192/6 v katastrálním území Hustopeče u Brna  
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Usnesení č. 38/XIV/16: ZM schvaluje Minimální síť sociálních služeb v okrese Břeclav pro 

rok 2017. Dokument Minimální síť sociálních služeb v okrese Břeclav pro rok 2017 je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 39/XIV/16: ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální 

dotace pro FC Hustopeče, Šafaříkova 347/1, Hustopeče, IČ: 64327451 na dofinancování 

nákladů na rekonstrukci technologie vytápění fotbalových kabin a ohřevu teplé vody ve výši 

260.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 40/XIV/16: ZM schvaluje navýšení rozpočtu na pořízení nafukovací haly o 400 

tisíc korun na celkovou částku 3.100.000 Kč 

 

Usnesení č. 41/XIV/16: ZM schvaluje 5. rozpočtové opatření města Hustopeče roku 2016 

dle přílohy.  

 

Usnesení č. 42/XIV/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s …, Střední …, Hustopeče a …, L. 

Svobody …, Hustopeče na odkoupení části pozemku p.č.1250/5 vedeného jako ostatní plocha 

na LV č. 3214 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově vyčleněného a odděleného pozemku 

p.č.1250/11 o výměře 17 m2 vzniklého dle GP č.3514-70/2016 za cenu 63.790,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 43/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s …, Střední …, 

Hustopeče a …, L.Svobody …, Hustopeče na odkoupení části pozemku p.č.1250/5 vedeného 

jako ostatní plocha na LV č.3214 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově vytvořeného a 

vyčleněného pozemku p.č.1250/5 o výměře 516 m2 dle GP č.3514-70/2016 za cenu 

1.936.210,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 44/XIV/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s panem …, bytem 

Starovice …, 69301 Starovice na odkoupení pozemku či případně části p.č. 1249/57 vedeného 

jako ostatní plocha na LV č.3132 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu dle znaleckého posudku 

2.200,- Kč/m2. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 45/XIV/16: ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 

část městského pozemku p.č.1249/64 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 

v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu nově vytvořeného a vyčleněného pozemku vzniklého dle 

geometrického plánu o výměře cca 70 - 100 m2 (dle zákresu).  

 

Usnesení č. 46/XIV/16: ZM schvaluje souhlasné prohlášení, kterým dochází k zápisu 

bytového domu na pozemcích parcela číslo KN 620/3 a části parcely 475/4 v rozsahu dle 

geometrického plánu číslo 3523-85/2016, stavba je ve vlastnictví společnosti QUATRO 

development s.r.o., IČ: 29356598, se sídlem Na Hradbách 424/3, Hustopeče 693 01. Text 

souhlasného prohlášení je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 47/XIV/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku v majetku 

města Hustopeče p.č.475/4 vedeného jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u 

Brna v rozsahu nově vyčleněného a vyděleného pozemku p.č.475/6 dle GP č. 3523-85/2016 

za část pozemku p.č.620/3 v rozsahu nově vyčleněného a vyděleného pozemku p.č. 620/11 

dle GP č.3523-85/2016. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 48/XIV/16: ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k 

pozemkům a jejich částem zapsaným na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna: část p.č.1249/2 

o výměře 100 m2 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1248 vedeného jako zastavěná plocha a 
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nádvoří včetně budovy, p.č. 1249/73 vedeného jako ostatní plocha, p.č. 1249/74 vedeného 

jako ostatní plocha, p.č. 1249/75 vedeného jako ostatní plocha, část pozemku p.č. 1249/71 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 120 m2 (dle zákresu), část pozemku p.č. 

1249/72 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 101 m2 (dle zákresu), pozemku 

p.č. 1247 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, část p.č.1255/1 vedeného jako ostatní 

plocha o orientační výměře 1750 m2 (dle zákresu), za cenu dle znaleckého posudku. dále část 

p.č.3149 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 200 m2 (dle zákresu), část 

p.č.3150 vedeného jako orná půda o orientační výměře 290 m2 (dle zákresu), část p.č.3151/4 

vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 50 m2 (dle zákresu) část p.č.4666 vedeného 

jako orná půda o orientační výměře 125 m2 (dle zákresu), část p.č.4727/43 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 12 m2 (dle zákresu), část p.č.4740/19 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 26 m2 (dle zákresu), část p.č.4754/118 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 30 m2 (dle zákresu), část p.č.4757/99 vedeného jako 

ostatní plocha o orientační výměře 26 m2 (dle zákresu), část p.č.4763/1 vedeného jako orná 

půda o orientační výměře 850 m2 (dle zákresu), část p.č.4763/2 vedeného jako ostatní plocha 

o orientační výměře 11 m2 (dle zákresu), část p.č.4765/1 vedeného jako ostatní plocha o 

orientační výměře 910 m2 (dle zákresu), část p.č.4772/8 vedeného jako ostatní plocha o 

orientační výměře 3 m2 (dle zákresu), část p.č.4772/10 vedeného jako ostatní plocha o 

orientační výměře 245 m2 (dle zákresu), část p.č.4773/2 vedeného jako ostatní plocha o 

orientační výměře 55 m2 (dle zákresu), část p.č.4827/32 vedeného jako orná půda o orientační 

výměře 1970 m2 (dle zákresu), část p.č.4830 vedeného jako ostatní plocha o orientační 

výměře 906 m2 (dle zákresu), část p.č.4831 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 

1136 m2 (dle zákresu), část p.č.4834 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 1590 

m2 (dle zákresu), část p.č.4837 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 324 m2 (dle 

zákresu), část p.č.4841/1 vedeného jako ostatní plocha o orientační výměře 560 m2 (dle 

zákresu), část p.č.8390 vedeného jako orná půda o orientační výměře 295 m2 (dle zákresu), 

část p.č.8391 vedeného jako orná půda o orientační výměře 19 m2 (dle zákresu), část p.č.8392 

vedeného jako orná půda o orientační výměře 1005 m2 (dle zákresu), část 

p.č.8418/1vedeného jako orná půda o orientační výměře 335 m2 (dle zákresu), část p.č.8419/1 

vedeného jako orná půda o orientační výměře 85 m2 (dle zákresu), část p.č.8420/1 vedeného 

jako orná půda o orientační výměře 1010 m2 (dle zákresu), za cenu minimálně ve výši 

zjištěné znaleckým posudkem, o oceňování majetku, vyhotovení znaleckého posudku hradí 

kupující.  

 

Usnesení č. 49/XIV/16: ZM schvaluje Zásady města Hustopeče pro poskytování peněžitých 

darů z rozpočtu města Hustopeče. Text Zásad je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 50/XIV/16: ZM schvaluje Zásady města Hustopeče pro poskytování dotací z 

rozpočtu města Hustopeče. Text Zásad je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 51/XIV/16: ZM schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků parc. č. 4922/2 , 

4922/8 a parc. č. 4922/13 či případné jeho části v k.ú. Hustopeče u Brna které jsou v majetku 

města Hustopeče za pozemky parc. č. 4542/253 a parc. č. 4542/256 v k.ú. Hustopeče u Brna 

které jsou v majetku společnosti ZEMOS, a.s., Jízdárenská 493, Velké Němčice, IČ 63470381 

s tím, že spol. ZEMOS, a.s. uhradí náklady spojené se směnou smlouvou.  

 

 

 

 

 
 


