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Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z X. schůze Zastupitelstva města Hustopeče  

konaného dne 17.12.2015 v zasedací místnosti na MěÚ Hustopeče 
 

Usnesení č. 1/X/15: ZM schvaluje program dnešního zasedání, doplnění je v bodech:  

III. Vzdání se mandátu Ing. Luboše Kuchynky 

Složení slibu nového zastupitele 

V. Hlavní body 

q)Schválení odměn neuvolněných zastupitelů pro další období 

r)Smlouva s VaK Břeclav a.s. o úpisu akcií 

s)Obecně závazná vyhláška města Hustopeče - o místních poplatcích 3/2015 

t)Žádost o poskytnutí dotace na pořízení nafukovací sportovní haly 

u)Žádost o poskytnutí dotace 

v)Projekt "Křížový vrch v Hustopečích má co nabídnout" – podání žádosti o dotaci 

I. Zahájení  

II. Sdělení starostky  

III. Vzdání se mandátu Ing. Luboše Kuchynky 

Složení slibu nového zastupitele 

IV. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

V. Hlavní body  

a)   Bezúplatný převod pozemků od SPÚ v lokalitě pod Křížovým kopcem  

b)   Oprava geometrického a polohového určení pozemků  

c)   Žádost o převod pozemku p.č.5426/25 v k.ú. Hustopeče u Brna od SPÚ  

d)   Smlouva a souhlas se vstupem do nového chodníku ul. Palackého  

e)   Souhlas se vstupem do tělesa vozovky na ul. Kurdějovská - REKO MS - Jiráskova  

f)   Majetkoprávní vypořádání - nové oplocení u krematoria.  

g)   Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku p.č.1314/2 v k.ú 

Hustopeče u Brna  

h)   Kupní smlouva koupi pozemku pod silnicí vedoucí od ul. Větrolamu/Polní směrem k 

"Vyhlídce"  

i)   Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 410/1 a stavby na pozemku č.p. 463 v k.ú. 

Hustopeče u Brna - Prodej bývalé sýpky  

j)   Kupní smlouva na část pozemku ul. Komenského  

k)   Nabídka na odkoupení vodovodu Herbenova farma (Agrofrukt, bytovky)  

l)   Vyhlášení záměru směny  

m)   Výkup pozemků na ul. Bratislavská  

n)  

o)  

p)  

 Žádost o poskytnutí daru na rok 2015 TJ Agrotec Hustopeče  

Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 11/2015  

Rozpočet města Hustopeče na rok 2016  

q)   Schválení odměn neuvolněných zastupitelů pro další období 

r)  Smlouva s VaK Břeclav a.s. o úpisu akcií 

s)   Obecně závazná vyhláška města Hustopeče - o místních poplatcích 3/2015 

t)   Žádost o poskytnutí dotace na pořízení nafukovací sportovní haly 

u)   Žádost o poskytnutí dotace 

v)   Projekt "Křížový vrch v Hustopečích má co nabídnout" – podání žádosti o dotaci 

VI. Diskuze občanů v 18:00 hod. 

VII. Příspěvky členů ZM 

VIII. Diskuze občanů 

IX. Kontrola přijatých usnesení 

X. Závěr 
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Usnesení č. 2/X/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/X/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Libora Sadílka a Bc. Michala Vejpustka. 

 

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

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka. 

 

Usnesení č. 5/X/15: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 10.12.2015. 

 

Usnesení č. 6/X/15: ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 15.12.2015. 

 

Usnesení č. 7/X/15: ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ZM č. VIII a ZM 

č. IX. a RM č. 22-27. 

 

Usnesení č. 8/X/15: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parcela číslo KN 8399/12, 

parcela číslo KN 3128/3 a pozemku parcela číslo KN 3128/2 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. 9/X/15: ZM schvaluje opravu chybného geometrického a polohového určení 

pozemků dle geometrického plánu číslo 3422-31/2015 vyhotoveného Ing. Peterem Čmaradou, 

Komenského 86 a úředně ověřený Ing. Vladimírem Ptáčkem, v k.ú. Hustopeče u Brna /dle 

zákresu v příloze/. 

 

Usnesení č. 10/X/15: ZM schvaluje souhlasné prohlášení opravy geometrického a polohového 

určení pozemků dle geometrického plánu č. 3422-31/2015 vyhotoveným ing. Peterem 

Čmaradou úředně ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem ing. Vladimírem Ptáčkem. 

Text souhlasného prohlášení a geometrického plánu je příloze zápisu. 

 

Usnesení č. 11/X/15: ZM schvaluje úplatný převod pozemku parcela číslo KN 5426/25 

funkčně související s pozemkem 5426/26 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna, jehož 

součástí je stavba ve vlastnictví města Hustopeče od Státního pozemkového úřadu, IČ: 

01312774 se sídlem Husinecká 1024/11. 

 

Usnesení č. 12/X/15: ZM schvaluje souhlas se vstupem do tělesa nově zrekonstruovaného 

chodníku na ul. Palackého před nemovitostí č. p. 607/27 při rekonstrukci domovní plynovodní 

přípojky v rozsahu daném PD p. …, Gen. Peřiny …, 693 01 Hustopeče. 

 

Usnesení č. 13/X/15: ZM ukládá vedení města jednat se společnostmi GASAG a RWE o lhůtě 

realizace stavby a stanovit co nejkratší termín realizace stavby a omezení provozu v ulici. 

 

Usnesení č. 14/X/15: ZM schvaluje souhlas se vstupem do tělesa nově zrekonstruované 

vozovky na ul. Kurdějovská na pozemku parcela číslo KN 598/1 investoru RWE GasNet, s. r. 

o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na základě projektové dokumentace č.3324_2 na stavbu 

„REKO MS Hustopeče – Jiráskova + 1“ vyhotovené projektantem GAsAG, s. r. o., Běloruská 

6, 625 00 Brno. Oprava komunikace bude 3 metry od osy plynovodu. Projektová dokumentace 

je přílohou zápisu. Souhlas je udělen s  podmínkou zachování průjezdnosti křižovatky 

s termínem dokončení stavby dle vyjednaných podmínek. 
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Usnesení č. 15/X/15: ZM schvaluje kupní smlouvu s Krematoriem Hustopeče s.r.o., IČ: 

28275713, se sídlem Brno - Staré Brno, Úvoz 508/5, PSČ 60200 na koupi v geometrickém 

plánu číslo 3467- 235/2015 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 506/12 

o výměře 496 m2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 506/2 současně se touto smlouvou 

zřizují věcná břemena právo vstupu a vjezdu na pozemek za účelem technické obsluhy hřbitova 

a práva vstupu a vjezdu na pozemek pro údržbu, provoz a odstraňování poruch kanalizace 

v rozsahu dle výše uvedeného geometrického plánu za kupní cenu ve výši 9.920,- Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 16/X/15: ZM schvaluje dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na prodej 

pozemku p.č.1314/2 vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č.10001 pro obec 

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

Hustopeče. Předmětem dodatku je posun termínu k uzavření kupní smlouvy o 1 rok a zvýšení 

kupní ceny na cenu dle aktuálního ceníku města. Text záměru je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 17/X/15: ZM schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku v geometrickém plánu 

číslo 3360- 158/2014 nově vytvořené a vyčleněné parcely číslo KN 4542/414 o výměře 212 m2 

vzniklé z pozemků parcela číslo KN 4542/244 a 4542/245 vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna od společnosti STAFIKR, spol. s r. o., IČ: 46344039, se sídlem Bratislavská 587/16, 

693 01 Hustopeče za 106.000 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 18/X/15: ZM ukládá vedení města vyzvat uchazeče o koupi části pozemku p.č. 

1689 o výměře 706 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna, k předložení záměru využití, a předložit 

znalecký posudek na cenu pozemku.  

 

Usnesení č. 19/X/15: ZM schvaluje bezúplatné nabytí vodovodu - Herbenova farma od 

společnosti SETRAARTES Brno s.r.o., IČ: 02473984, teprve po uzavření smlouvy o převodu 

vodovodu na společnost VaK Břeclav a.s.. 

 

Usnesení č. 20/X/15: ZM projednalo žádost společnosti Buildsteel s.r.o. o řešení údajného 

znehodnocení pozemků v souvislosti se změnou územního plánu města. Vzhledem k tomu, že 

žadatel doposud žádným způsobem neprokázal výši škody, která mu měla rozhodnutím 

zastupitelstva města vzniknout. Proto se touto žádostí nebude ZM dále zabývat do doby 

doložení údajné škody změnou územního plánu města. 

 

Usnesení č. 21/X/15: ZM neschvaluje kupní smlouvu na koupi pozemků parcela číslo KN 

4870/1 a 4870/7 v katastrálním území Hustopeče u Brna od pana …, Sokolská …, 69106 Velké 

Pavlovice za cenu 100.000 Kč. 

 

Usnesení č. 22/X/15: ZM neschvaluje kupní smlouvu na koupi pozemků parcela číslo KN 

4870/1 a 4870/7 v katastrálním území Hustopeče u Brna od pana …, Sokolská …, 69106 Velké 

Pavlovice za cenu 149.000 Kč. 

 

Usnesení č. 23/X/15: ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče pro TJ 

Agrotec Hustopeče na pokrytí provozních nákladů ve výši 265.000,- Kč 

 

Usnesení č. 24/X/15: ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

mezi Městem Hustopeče a TJ Agrotec Hustopeče na pokrytí provozních nákladů - nájemného 

v roce 2015 ve Sportovní hale ve výši 265.000,- Kč. 
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Usnesení č. 25/X/15: ZM bere na vědomí 11. rozpočtové opatření schválené radou města dne 

24.11.2015. 

 

Usnesení č. 26/X/15: ZM schvaluje rozpočet města Hustopeče na rok 2016 v předložené 

podobě. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 27/X/15: ZM schvaluje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovení 

výše měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva města Hustopeče v následující výši: 

člen ZM 627 Kč/měsíc, člen RM 1815 Kč/měsíc, předsedové komisí nebo výborů 1482 

Kč/měsíc, členové komisí nebo výborů 0 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 

usnesení a v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 

složení slibu. Zastupitelstvo města v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, 

že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne pouze na výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 

odměna. 

 

Usnesení č. 28/X/15: ZM schvaluje smlouvu s Vodovody a kanalizacemi Břeclav, a.s., 

Čechova 1300/23, Břeclav 690 11, IČ: 49455168 o úpisu 4338 ks akcií nepeněžitým vkladem. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 29/X/15: ZM schvaluje prohlášení o vnesení nemovité věci na splacení akcií 

upsaných při zvýšení základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ 

49455168 podle ust. § 19 zákona o obchodních korporacích 

 

Usnesení č. 30/X/15: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 3/2015 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů v čl. 6 a 8 v důsledku novely zákona o místních poplatcích, účinné od 

01.01.2016. Text obecně závazné vyhlášky je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 31/X/15: ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí podpory od MŠMT ČR za 

účelem pořízení nafukovací sportovní haly. 

  

Usnesení č. 32/X/15: ZM schvaluje spolufinancování města na projektu „Pořízení nafukovací 

sportovní haly“. 

 

Usnesení č. 33/X/15: ZM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci 

stávající betonové plochy před krytým bazénem a následné vybudování workoutového hřiště. 

 

Usnesení č. 34/X/15: ZM schvaluje finanční spoluúčast při budování workoutového hřiště 

před budovou krytého bazénu. 

 

Usnesení č. 35/X/15: ZM ukládá vedení města zabývat se sportovně posilovacími stezkami. 

 

Usnesení č. 36/X/15: ZM schvaluje souhlas s realizací projektu „Křížový vrch v Hustopečích 

má co nabídnout“ a s podáním žádosti na MMR ČR o poskytnutí dotace. 
 


