
M ě s t o  H u s t o p e č e 
starostka 

_______________________________________________________________________________ 

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů svolává 

 

  II.  ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA   MĚSTA   HUSTOPEČE 

 

ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 17:00 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ /vchod z náměstí/ 

 

PROGRAM:   

 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Hlavní body: 

1. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - ul. Dvořákova 

2. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - pod kruhovým objezdem Brněnská 

3. Žádost o prodej bytů do osobního vlastnictví na ul. Smetanova 78/2 

4. Žádost o odkoupení části pozemku v proluce mezi vinnými sklepy v ulici Na Hradbách. 

5. Opětovné vyhlášení záměru prodeje pozemků nad sklepem, ul. Nádražní 

6. Žádost o odkoupení pozemku pod garáží na ulici Družstevní 

7. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 7627/5, 7627/6, ul. Kurdějovská 

8. Směna pozemků nad vinným sklepem, ul. Vinařská cesta ulice Kpt. Jaroše (odvod vod), 

9. Výkup pozemku pod příjezdovou cestou k MŠ Školní 

10. Darovací smlouvy k darování pozemků pod silnicí II/425 a II/420 Jihomoravskému kraji, 

Darování pozemků pod chodníky Jihomoravským krajem 

11. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti pozemku parc. č. 1047/4 ÚZSVM 

12. Kupní smlouvy na prodej pozemků pod garážemi ul. Herbenova 

13. Kupní smlouva na odkoupení pozemku p.č. 5784/5 

14. Kupní smlouva na pozemky u vlakového nádraží od SŽDC (bývalé depo) 

15. Uzavření dodatku k darovací smlouvě s JMK (Domov pro seniory) 

16. Smlouva o poskytnutí dotace na Duk. náměstí z ROPu ,,Setkání pod nebem" 

17. informace k opakovanému vyhlášení VZ „Setkání pod nebem“ 

18. Revokace usnesení k Závěrečnému účtu města za rok 2014 

19. Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření 

20. Změna čerpání dotace pro Římskokatolickou farnost 

21. Žádost o odložení splátky odpisů MŠ Školní 

22. Žádost o snížení odvodu z investičního fondu – SPOZAM 

23. Žádost o převod finančních prostředků z příspěvku zřizovatele na běžný provoz do 

investičního fondu ZŠ Komenského v roce 2014 

24. Účelová dotace pro TJ Agrotec - kabiny 

25. Stanovení paušální náhrady za ušlou mzdu pro radní a zastupitele 

26. Návrh rozpočtu na rok 2015 

27. Návrh na zvolení přísedící k Okresnímu soudu v Břeclavi 

28. Schválení určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace města 

Hustopeče 

IV. Příspěvky členů ZM 

V. Diskuze občanů 

VI. Kontrola přijatých usnesení 

VII. Závěr 
 

 

V Hustopečích 03.12.2014  

 

 

 

                                                                         PaedDr. Hana Potměšilová, v.r.         

                                                                             Starostka 


