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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení 

 z XII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče 

konané dne 18.02.2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/XII/16: ZM schvaluje program dnešního zasedání: 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV. Hlavní body 

a) 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 

b) Smlouvy na pozemek pod parkovištěm u COOPu 

c) Žádost o souhlas se vstupem do komunikace na ul. Gen. Peřiny 

d) Věcná břemena na inženýrské sítě VO Družstevní 

e) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2016 

f) Žádosti o dotace a dary na rok 2016 

g) Dodatek č.1 k Zásadám pro poskytování darů 

h) Dodatek č.1 k Zásadám pro poskytování dotací 

V. Diskuze občanů v 18:00 hod. 

VI. Příspěvky členů ZM 

VII. Diskuze občanů 

VIII. Kontrola přijatých usnesení 

IX. Závěr 

 

Usnesení č. 2/XII/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. 3/XII/16: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Radima Nemeškala a Ingrid 

Florusovou. 

 

Usnesení č. 4/XII/16: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní Marty Konečné, DiS., 

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka. 

 

Usnesení (úkol) č. 5/XII/16: ZM ukládá RM pověřit radního, který bude vedoucím 

projektového týmu modernizace kina na multifunkční zařízení. 

 

Usnesení č. 6/XII/16: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 16.2.2016, 

včetně zprávy o kontrole přijatých usnesení RM a ZM. 

 

Usnesení č. 7/XII/16: ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 11.2.2016 

 

Usnesení č. 8/XII/16: ZM neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě kupní s …, Školní, 

Hustopeče o prodeji pozemku p.č.410/1 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného 

na LV č.10001 pro obec Hustopeče a k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za kupní cenu 1.041.000,-Kč. Součástí 

pozemku je budova č.p.463 - objekt k bydlení o půdorysné výměře 124m2. Text smlouvy je 

přílohou zápisu 
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Usnesení č. 9/XII/16: ZM schvaluje kupní smlouvu s Českou republikou - Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových na pořízení pozemku p.č.1226/17 o výměře 623 m2 

vzniklého dle GPč. 3287-243/2013 z pozemku p.č.1226/17 vedeného jako ostatní plocha na LV 

č.60000 v obci Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrální pracoviště za kupní cenu 1.009.000,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 10/XII/16: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 

nemovité věci s omezujícími podmínkami s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových na nabytí nového pozemku p.č1226/74 o výměře 295 m2 vzniklého dle 

GP č.3287-243/2013 z pozemku p.č.1226/17 vedeného jako ostatní plocha v obci Hustopeče, 

k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č.60000 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrálním pracovišti Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 11/XII/16: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 

nemovité věci s omezujícími podmínkami s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu 

ve věcech majetkových na nabytí nového pozemku p.č1226/75 o výměře 36 m2 vzniklého dle 

GP č.3287-243/2013 z pozemku p.č.1226/17 vedeného jako ostatní plocha v obci Hustopeče, 

k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č.60000 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, 

Katastrálním pracovišti Hustopeče. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 12/XII/16: ZM schvaluje souhlas se vstupem do tělesa nově zbudovaného 

chodníku na ul. Gen. Peřiny před nemovitostí č. p. 1294 a č. p. 1295 při stavbě domovní 

plynovodní přípojky v rozsahu daném předloženou PD, pro společenství vlastníků bytových 

jednotek, Gen. Peřiny č. p.1294 a č. p. 1295, Hustopeče, PSČ 693 01, IČ 28358244. Souhlas je 

podmíněn kladným stanoviskem poskytovatelem dotace na vybudování dotčených chodníků. 

 

Usnesení č. 13/XII/16: ZM schvaluje smlouvu s …, Družstevní, Hustopeče o bezúplatném 

zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemku p.č.1998/18 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 14/XII/16: ZM schvaluje smlouvu s …, Družstevní, Hustopeče o bezúplatném 

zřízení věcného břemene inženýrské sítě na pozemku p.č.1998/17 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 15/XII/16: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2015 v 

předložené podobě. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 16/XII/16: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Hustopeče v roce 2016 následující organizace dle pro žádosti č: 

1) Moravský rybářský svaz, o. s., - na rybářské závody dětí pořádané ke Dni dětí a mládeže ve 

výši 5.000,- Kč 

2) Moravský rybářský svaz, o. s., na zhotovení lavice ve tvaru ryby u altánu mezi 1. a 2. 

rybníkem ve výši 5.000,- Kč 

3) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o. s., - na pronájem tréninkových hodin ve výši 95.760,- 

Kč. Částka může být využita pouze na činnost pro děti a mládež do 18 ti let. 

4) Asia Budo Center, o. s., - na celosvětové mistrovství světa v Portugalsku ve výši 2.000,- Kč. 

5) Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., - na činnost organizace ve výši 40.000,- Kč 

6) Muzejní spolek Hustopeče, o. s., - na kulturní aktivity spolku ve výši 10.000,- Kč 

7) TJ Agrotec Hustopeče - na soutěže, turnaje, náklady na dopravu, náklady na činnost, náklady 

na mzdu a náklady na nájemné všech oddílů ve výši 345.200,- Kč 
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8) TJ Agrotec Hustopeče - na pokrytí provozních nákladů ve výši 779.800,- Kč. Dotaci je 

možno čerpat na max. 90% nájemného pro oddíly mládeže do 19 ti let a max. na 50% 

nájemného pro oddíly dospělých. 

9) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče, na 

pronájem městského stadionu, ve výši 70.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální využití pro 

oddíly mládeže do 19 ti let. 

10) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na dopravu mládeže k mistrovským utkání ve výši 

50.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální využití pro oddíly mládeže do 19 ti let. 

11) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na Pronájem sportovních ploch a zařízení pro zimní 

přípravu mužstev oddílu kopané FC Hustopeče a na materiální vybavení mládežnických 

mužstev ve výši 60.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální využití pro oddíly mládeže do 19 ti 

let. 

12) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na turnaje mládeže oddílu kopané ve výši 10.000,- 

Kč 

13) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na zajištění provozních nákladů fotbalového stadionu 

včetně kabin ve výši 245.000,- Kč. Je třeba doložit procentuální využití pro oddíly mládeže do 

19 ti let. 

14) Fotbalový klub FC Hustopeče, o. s., - na Mezinárodní turnaj žáků Amfora Cup Poreč 

Chorvatsko ve výši 5.000,- Kč 

15) JUNÁK svaz skautů a skautek ČR, - na nájem ve výši 16.552,- Kč 

16) Modelářský klub Hustopeče, - na mezinárodní modelářskou soutěž ve výši 3.000,- Kč 

18) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, - na osvětovou, vzdělávací aj. činnost Klubu v roce 

2016 pro členy klubu a širokou veřejnost města Hustopeče ve výši 10.000,- Kč 

19) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, - na činnost TS Lady Stars Hustopeče v roce 2016 a 

spolupráce s evropskými tanečními studii v rámci projektu EU Erasmus+ ve výši 40.000,- Kč 

20) Diakonie ČCE – středisko v Brně, - na podporu provozu Chráněného bydlení Nosislav ve 

výši 0,- Kč. Není zde žádný klient z Hustopečí. 

21) ZO ČSV, o.s. Hustopeče, - na podporu včelařství – výsadba medonosných a pyl dávajících 

stromů pro včely ve výši 10.000,-Kč 

22) Malovaný kraj, o.s., - na vydávání časopisu Malovaný kraj v roce 2016 ve výši 1.000,- Kč. 

23) Sdružení rodičů při Gymnáziu T.G. Masaryka, Hustopeče, - na činnost v roce 2016 ve výši 

6.000,- Kč. 

 

Usnesení č. 17/XII/16: ZM neschvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu města Hustopeče v roce 2016 následující organizace dle pro žádosti č: 

17) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, - na volnočasové aktivity pro seniorskou populaci 

ve městě a okolí. Zdůvodnění: Jedná se o komerční aktivitu. 

20) Diakonie ČCE – středisko v Brně, - na podporu provozu Chráněného bydlení Nosislav. 

Zdůvodnění: V zařízení není zde žádný klient z Hustopečí. 

 

Usnesení č. 18/XII/16: ZM schvaluje přílohu č. 1 k Zásadám města Hustopeče pro 

poskytování peněžitých darů z rozpočtu města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 19/XII/16: ZM schvaluje dodatek č.1 k Zásadám města Hustopeče pro 

poskytování dotací z rozpočtu města Hustopeče. 

 

 

   

   

   

 


