
1/4 

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení ze VII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konanou 

dne 18.06.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 
 
 

Usnesení č. 1/VII/15: ZM schvaluje program dnešního zasedání, doplněný o body IV m), n), 

o), p), q) 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru 

IV. Hlavní body 

a) Podání žádosti od ČR SŽDC o bezúplatný převod pozemku - veřejná zeleň u vlakového 

nádraží 

b) Žádost o odkup částí pozemku p. č. 4542/364 

c) Žádost o odprodej pozemku p. č. 505/3 

d) Žádost o odkup části pozemku p.č. 2003/2 

e) Návrh směny pozemků - Zemos 

f) Souhlas s uzavření práva věcného břemene (Vyhlídka) 

g) Smlouva o zřízení věcného břemene vodovod Habánská, Nádražní 

h) Hustopeče, Brněnská - kabel NN, projekt 

i) Projekt Odpočívadla a informační tabule v lokalitě Tůně v nivě Štinkavky 

j) Komunitní plánování sociálních služeb - Akční plán pro rok 2016 

k) Smlouvy k převodu nemocnice 

l) Dodatek ke zřizovací listině CVČ + MaK 

m) rozpočtová opatření města č. 6 a 7/2015 

n) podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod chodníky 

o) Ručení kontokorentního úvěru PO Městská nemocnice Hustopeče 

p) Ručení za závazky Nemocnice Hustopeče, p.o. ze smlouvy s VZP 

q) Obecně závazná vyhláška města používání zábavní pyrotechniky 

V. Diskuze občanů v 18:00 hod. 

VI. Příspěvky členů ZM 

VII. Diskuze občanů 

VIII. Kontrola přijatých usnesení 

IX. Závěr 

 

Usnesení č. 2/VII/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 č. 3/VII/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Miroslava Patloku a Romana 

Zárubu. 

 

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

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka. 

 

Usnesení č. 5/VII/15: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 

8.6.2015. 
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Usnesení č. 6/VII/15: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru zastupitelstva ze dne 

11.6.2015.  

 

Usnesení č. 7/VII/15: ZM schvaluje úpravu statutu Finančního výboru zastupitelstva tak, že 

se vypouští bod III. /3) /i) ve znění „Dále se finanční výbor zaměřuje zejména na: provádění 

čtvrtletních inventarizací peněžních prostředků v hotovosti na pokladně města, u zálohových a 

příspěvkových organizacích města a u právnických osob založených městem“. 

 

Usnesení č. 8/VII/15: ZM ukládá radě města, aby v souvislosti s případným dalším vypsáním 

výběrového řízení na odprodej majetku města, bylo důsledně dbáno na stanovení takových 

podmínek, které budou zaručovat účast maximálně možného počtu uchazečů (např. stanovit 

přesné datum prohlídky majetku, atd.) s cílem dosáhnout nejvyšší možné ceny. 

 

Usnesení č. 9/VII/15: ZM ukládá radě města, aby předložila finančnímu výboru zastupitelstva 

řádně uzavřené finanční vyhodnocení „Májového notování“. 

 

Usnesení č. 10/VII/15: ZM ukládá radě města, aby předložila finančnímu výboru 

zastupitelstva řádně uzavřené finanční vyhodnocení „Burčákových slavností 2014“. 

 
Usnesení č. 11/VII/15: ZM schvaluje Podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku 

parcela číslo KN 1249/1 o výměře cca 120 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna od České republiky, 

Správy železniční a dopravní cesty s.o. na kterém se nachází veřejná zeleň. 

 

Usnesení č. 12/VII/15: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje částí pozemku parc. č. 

4542/364 o výměře cca 8 m2 a 18 m2 dle přílohy č. 1 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 13/VII/15: ZM neschvaluje Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.505/3 

vedeného jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č.10001 u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče pro obec Hustopeče. 

 

Usnesení č. 14/VII/15: ZM schvaluje Vyhlášení záměru prodeje části pozemku 2003/2 o 

výměře 1 m2 zapsaného v k.ú. Hustopeče u Brna na LV č.10001 u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hustopeče. v rozsahu vznikajícího pozemku 

p.č.2003/19 na základě g.p. 3408-23/2015 minimálně za cenu 980,- Kč/m2 s tím, že kupující 

uhradí náklady spojené s převodem pozemku. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 15/VII/15: ZM bere na vědomí Návrh společnosti Zemos a.s. ke směně pozemků 

v k.ú. Hustopeče u Brna. 

 

Usnesení č. 16/VII/15: ZM ukládá RM se zabývat se bezpečností ve městě ve spolupráci 

s Městskou policií.  

 

Usnesení č. 17/VII/15: ZM schvaluje Smlouvu odpovídající věcnému břemenu vstupu a 

vjezdu na pozemek pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu na pozemku ČR - 

Státního pozemkového úřadu, IČ:01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov 

parcela číslo KN 4546/4 v katastrálním území Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického 

plánu číslo 3220-121/2013 vypracovaného společností AREAZKH s.r.o., Palackého 401/18, 

69301 Hustopeče za jednorázovou úplatu ve výši 1.600,- Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 18/VII/15: ZM schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemeni na pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 

601 82 Brno parcela číslo KN 2764/3 v k. ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle geometrického 

plánu č. 3328-71/2014 ze dne 20. 5. 2014 za jednorázovou úplatu ve výši 6.288,- včetně DPH. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 
Usnesení č. 19/VII/15: ZM schvaluje vstup do tělesa nově vybudovaného bezbariérového 

chodníku na ulici Brněnská pro společnosti E.ON Distribuce a.s. za podmínek úhrady 

výkopových prací v případě, že společnost E.ON Distribuce a.s. umožní přiložení kabelů VO 

do výkopu E.ON – přiložení by bylo na náklady společnosti E.ON, Distribuce a.s. kabel 

veřejného osvětlení by byl na náklady Města Hustopeče. Předběžný rozsah zásahu je přílohou 

zápisu. 

 
Usnesení č. 20/VII/15: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Odpočívadla a 

informační tabule v lokalitě Tůně v nivě Štinkavky s celkovými náklady 341 038 Kč. 

 

Usnesení č. 21/VII/15: ZM schvaluje zajištění financování projektu Odpočívadla a informační 

tabule v lokalitě Tůně v nivě Štinkavky. 

 
Usnesení č. 22/VII/15: ZM schvaluje Akční plán obce s rozšířenou působností Hustopeče pro 

oblast rozvoje sociálních služeb na rok 2016 v rámci komunitního plánování sociálních služeb. 

Akční plán je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 23/VII/15: ZM schvaluje dohodu o převzetí závazků mezi Ministerstvem financí 

České republiky, Jihomoravským krajem a městem Hustopeče. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. Dohoda bude uzavřena s účinností ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva 

do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy na nemovitosti v areálu Městské 

nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi městem Hustopeče a Jihomoravským krajem 

 

Usnesení č. 24/VII/15: ZM schvaluje darovací smlouvu na nemovité věci mezi městem 

Hustopeče a Jihomoravským krajem ohledně nemovitostí v areálu Městské nemocnice 

Hustopeče. Darovací smlouva bude uzavřena s účinností ke dni právních účinků vkladu 

vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě této smlouvy. Text smlouvy je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 25/VII/15: ZM schvaluje darovací smlouvu na movité věci mezi městem 

Hustopeče a Jihomoravským krajem. Smlouva bude uzavřena s účinností ke dni právních 

účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě darovací smlouvy na 

nemovitosti v areálu Městské nemocnice Hustopeče, uzavřené mezi městem Hustopeče a 

Jihomoravským krajem. 

 

Usnesení č. 26/VII/15: ZM schvaluje smlouvu o některých podmínkách souvisejících s 

ukončením činnosti Městské nemocnice Hustopeče, příspěvkové organizace. Smlouva bude 

uzavřena s účinností ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

na základě darovací smlouvy na nemovitosti v areálu Městské nemocnice Hustopeče, uzavřené 

mezi městem Hustopeče a Jihomoravským krajem. 

 

Usnesení č. 27/VII/15: ZM schvaluje dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizační složky 

Správa a údržba budov města Hustopeče. 
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Usnesení č. 28/VII/15: ZM schvaluje ručitelské prohlášení města Hustopeče vůči Všeobecné 

zdravotní pojišťovně ČR ohledně ručení za závazky Městské nemocnice Hustopeče, 

příspěvkové organizace ze smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb a o poskytování a 

úhradě zdravotní péče. 

 

Usnesení č. 29/VII/15: ZM schvaluje Dodatek č. 3 ke zřizovací listině organizační složky 

marketing a kultura města Hustopeče. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 30/VII/15: ZM schvaluje Dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Centrum volného času Hustopeče. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 31/VII/15: ZM bere na vědomí návrh 6. a 7. Rozpočtové opatření - rozpočtu 

příjmů města Hustopeče na rok 2015 

 

Usnesení č. 32/VII/15: ZM schvaluje Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parcela 

číslo KN 108/1, 108/10, 108/11, 108/16, 1257/37, 108/27, 108/26, 108/25, 108/24, 108/23, 

108/22, 108/21, 108/20 a 908/1, 908/3, 909/4, 910, 944/2, 944/4, 944/5, 944/6 vše v 

katastrálním území Hustopeče u Brna od Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 

Veveří, 60200 Brno na těchto pozemcích se nacházejí chodníky a veřejná zeleň. 

 

Usnesení č. 33/VII/15: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi 

ručitelem a bankou číslo RD/10983/15/LCD, na základě které je poskytnut ručitelský závazek 

poskytovateli jako ručení kontokorentního úvěru Městské nemocnici, a.s. ve výši 6 000 000 Kč. 

Poskytovatelem úvěru je Česká spořitelna, a.s. s dobou splatnosti do 08.06.2016. 

 

Usnesení č. 34/VII/15: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 2/2015, 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se 

reguluje užívání zábavní pyrotechniky. 

 

 

 

 


