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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z VIII. Schůze Zastupitelstva města Hustopeče  

konané dne 10.09.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/VIII/15: ZM schvaluje program dnešního zasedání,  

I.     Zahájení 

II.    Sdělení starostky 

III.   Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV.   Hlavní body  

a) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pod chodníkem 

b) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku pod cestou a vedením vysokého napětí  

c) Podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku veřejná zeleň a pod plánovanou 

bezbariérovou trasou 

d) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od SPÚ 

e) Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5767/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

f) Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 490/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

g) Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4542/242 v k.ú. Hustopeče u Brna 

h) Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1329/1 o výměře 5 m2, v k.ú. Hustopeče 

u Brna 

i) Cesta pod dálnicí (Herbenova) - vyhlášení směny pozemků 

j) Bezúplatný převod pozemku SŽDC - informace 

k) Užívání pozemku pod parkovištěm u COOPu 

l) Zásady ke zřizování věcných břemen, (práva služebnosti) 

m) Vstup do tělesa rekonstruované vozovky (chodníku) ul. Hradní (investor E.ON ČR 

s.r.o.) 

n) Sociální služby 

o) 9. rozpočtové opatření 

V.     Diskuze občanů v 18:00 hod. 

VI.    Příspěvky členů ZM 

VII.   Diskuze občanů 

VIII.  Kontrola přijatých usnesení 

IX.    Závěr 

 

Usnesení č. 2/VIII/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/VIII/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Ivana Bundilovou a MUDr. 

Milana Poula. 

 

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

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka. 

 

Usnesení č. 5/VIII/15: ZM bere na vědomí  zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění 

usnesení ZM č. VII a  RM č.16 a o provedených kontrolách. 
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Usnesení č. 6/VIII/15: ZM bere na vědomí  zprávu ze zasedání Finančního výboru 

zastupitelstva města Hustopeče ze dne 8.9.2015 

 

Usnesení č. 7/VIII/15: ZM ukládá  radě města Hustopeče, aby předložila FV ZM informaci 

o provádění poptávkového řízení v případě zakázek ve výši do 200 tis. Kč bez DPH za období 

1.1.2015 do 30.9.2015. 

 

Usnesení č. 8/VIII/15: ZM ukládá radě města Hustopeče, aby po řádném uzavření 

předkládala pravidelně výsledky interních auditů prováděných v rámci působnosti města 

Hustopeče. 

 

Usnesení č. 9/VIII/15: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parcela 

číslo KN 1252/37 v katastrálním území Hustopeče u Brna a to od Jihomoravského kraje, se 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno na tomto pozemku se nachází chodník. 

 

Usnesení č. 10/VIII/15: ZM schvaluje podání žádosti o úplatný převod pozemku parcela 

číslo KN 4740/21 vedeného jako ostatní plocha, zeleň v katastrálním území Hustopeče u Brna 

a to od ČR, Lesy České Republiky se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 

50008 Hradec Králové. 

 

Usnesení č. 11/VIII/15: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku 

parcela číslo KN 2437/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 300 m2 v k.ú. Hustopeče 

u Brna od ČR, Generální finanční ředitelství, IČ: 72080043, se sídlem Lazarská 15/7, 110 00 

Praha. Na části pozemku hodlá město Hustopeče realizovat bezbariérovou trasu k finančnímu 

úřadu. Město Hustopeče prohlašuje, že na předmětné části pozemku se nachází veřejná zeleň, 

kterou město Hustopeče prostřednictvím Městských služeb udržuje. 

 

Usnesení č. 12/VIII/15: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parcela 

číslo KN 8399/12, části pozemku parcela číslo KN 3128/3 o výměře cca 440 m2 a části 

pozemku parcela číslo KN 3128/2 o výměře cca 55 m2 vše v katastrálním území Hustopeče u 

Brna od České republiky, od Státního pozemkového úřadu, IČ:  01312774, se sídlem 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. 

 

Usnesení č. 13/VIII/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.5767/1 

vedeného jako zahrada o výměře 1120 m2, zapsaného na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u 

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

Hustopeče za cenu minimálně 20 Kč/m2. 

 

Usnesení č. 14/VIII/15: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.490/1 

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

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

 

Usnesení č. 15/VIII/15: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku par. 

č.4542/242 o výměře 9,5x6 m vedeného jako orná půda, zapsaného na LV č.10001 pro obec 

Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální 

pracoviště Hustopeče. 

 

Usnesení č. 16/VIII/15: ZM schvaluje  vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.1329/1 

o výměře 5 m2 (dle GP) vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, v k.ú. 
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Hustopeče u Brna, minimálně za cenu 420,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené 

s převodem pozemku. Situace je v příloze zápisu. 

 

Usnesení č. 17/VIII/15: ZM schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku města 

Hustopeče 3354/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v geometrickém plánu číslo 2855-52/2010 nově 

vytvořená a vyčleněná parc. č. 3355/3 o výměře 66 m2 za pozemek parcela číslo KN 356/2 o 

výměře 22 m2 a části pozemku parcela číslo 376/25 o výměře cca 38 m2 vše v k.ú. Hustopeče 

u Brna s tím, že strany směnné uhradí poměrné náklady na vyhotovení geometrického plánu 

na oddělení parcely 376/25 a náklady spojené s převodem pozemku. Text záměru je přílohou 

zápisu. 

 

Usnesení č. 18/VIII/15: ZM neschvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku města 

Hustopeče parcela číslo KN 285/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře 52 m2 za pozemky 

ve vlastnictví třetí osoby parcela číslo KN 3307  vedeného jako orná půda a části pozemku 

parcela číslo KN 376/28 v GP č. 2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parc. č. 376/16 

vše v katastrálním území Hustopeče u Brna pod komunikací v Hustopečích. 

 

Usnesení č. 19/VIII/15: ZM ukládá vedení města Hustopeče jednat o podmínkách ve věci 

odkoupení pozemku parcela číslo KN 3307 vedeného jako orná půda a části pozemku parcela 

číslo KN 376/28 v GP č. 2855-52/2010 nově vytvořená a vyčleněná parcela číslo 376/16 vše v 

katastrálním území Hustopeče u Brna pod komunikací v Hustopečích. 

 

Usnesení č. 20/VIII/15: ZM bere na vědomí informaci paní starostky o stavu jednání se 

společností BORS Břeclav a.s. ohledně vypořádání pozemků v zaplocené části v areálu 

společnosti BORS Břeclav a.s. v Hustopečích a pod zaužívanou cestou pod dálnicí. 

 

Usnesení č. 21/VIII/15: ZM bere na vědomí informaci správy železniční dopravní cesty o 

úplatnosti převodu části pozemku p.č.1249/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

 

Usnesení č. 22/VIII/15: ZM bere na vědomí návrh nájemného za bezesmluvní užívání části 

pozemku  p.č.1226/17  o výměře 623 m2 zastavěného parkovištěm ve vlastnictví Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových ve výši cca 87.300,- Kč za každý rok užívání, a to 

počínaje 1.1.2003. Úhrada bezesmluvního užívání je nutnou podmínkou stanovenou 

prodávajícím pro odprodej předmětné parcely. 

 

Usnesení č. 23/VIII/15: ZM ukládá pokračovat v odkoupení, od Úřadu pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, nově vytvořené a vyčleněné parcely č. 1226/17 dle GP č.3287-

243/2013 v k.ú. Hustopeče u Brna, na níž se nachází parkoviště, za orientační cenu 970.000,-

Kč a náklady za vyhotovení znaleckého posudku. 

 

Usnesení č. 24/VIII/15: ZM schvaluje Zásady ke zřizování věcných břemen na pozemcích, 

ve vlastnictví města Hustopeče. Text zásad je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 25/VIII/15: ZM neschvaluje souhlas se vstupem do tělesa rekonstruovaného 

chodníku na ulici Hradní v Hustopečích dle PD předložené projekční společností 

GEPROSTAV energy  s.r.o., IČ: 29360731, se sídlem Horní Plesová 4375 , 695 01, Hodonín 

v zastoupení investora E.ON ČR, s.r.o.. za podmínky ponechání sloupů pro veřejné osvětlení. 

V rámci stavby vytvořit přípravu pro budoucí možné VO. Připravit el. vedení pro budoucí VO 

do výkopu. Projektová dokumentace je přílohou zápisu. Vhodné zkonzultovat se správcem 

VO) 
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Usnesení č. 26/VIII/15: ZM schvaluje systém spolufinancování sociálních služeb pro ORP 

Hustopeče prostřednictvím Minimální sítě sociálních služeb ORP Hustopeče a Minimální sítě 

služeb odborného sociálního poradenství a sociální péče pro rok 2016 okres Břeclav, který se 

zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského 

kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Minimální síť sociálních 

služeb ORP Hustopeče včetně způsobu jejich financování a Minimální síť služeb odborného 

sociálního poradenství a sociální péče pro rok 2016 okres Břeclav jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 27/VIII/15: ZM bere na vědomí rozpočtové opatření města Hustopeče č. 8/2015 

projednávané a schválené radou města 14.7.2015. 

 

Usnesení č. 28/VIII/15: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče č. 9/2015 v 

předložené podobě. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 


