
 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 

 

 IX. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE 

 

ve čtvrtek 22. října 2015 v 17:00 hod. 

v zasedací místnosti MěÚ (vchod z náměstí) 

 

 

PROGRAM:   

 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV. Hlavní body 

a)  Darovací smlouvy na darování pozemků p.č. 923/2 a 923/5 v k.ú Hustopeče u 

Brna - oprava komunikace ul. Brněnská 

b)  Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.1247, 1249/1, 1249/72 v k.ú. Hustopeče u 

Brna - na ul. Vinařská 

c)  Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.5426/26 v k.ú. Hustopeče u Brna - u 

rybníků  

d)  Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.109/1 v k.ú. Hustopeče u Brna - ul. 

Bratislavská 

e)  Vyhlášení záměru prodeje prodeje části pozemku p.č.2587 o výměře 200 m2 v k.ú 

Hustopeče u Brna - části pozemku ul. Javorová 

f)  Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.1262/1 o výměře cca 102 m2 v k.ú 

Hustopeče u Brna - části pozemku ul. Vinařská 

g)  Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. KN 1689 o výměře cca 706 m2 v 

k.ú Hustopeče u Brna - zahrady za domem Komenského 6 

h)  Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.376/8 o výměře 24 m2 a dále 

prodeje částí pozemků p.č.3339/1 a 3337/4, o výměře 71 m2 v k.ú Hustopeče u 

Brna - zahrady za sklepem ul. Herbenova 

i)  Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. KN 5758/1 o výměře 480 m2 a části 

pozemku p.č. KN 5758/2 o výměře cca 70 m2 v k.ú Hustopeče u Brna - lokalita 

Horní vrch 

j)  Zřízení předkupního práva k pronajímaným pozemkům p.č.4682/4, 4682/5 a 

4682/6 v k.ú. Hustopeče u Brna 

k)  Vyhlášení záměru směny části pozemku města Hustopeče p.č. 490/1 o výměře cca 

6 m2, za části pozemku ve spoluvlastnictví třetích osob parc. číslo 488 o výměře 

cca 5m2 a cca 10 m2 vše v k.ú Hustopeče u Brna 

l)  Vyhlášení záměru směny pozemků města Hustopeče p.č. 4922/13, 4922/8, 

1922/2, 4754/85, 4754/78. 4746/31, 4754/87 v k.ú Hustopeče u Brna a pozemků 

p.č. 2843 a 2997 v k.ú. Strachotín za pozemky p.č. KN 4542/253, 256, 4544/13 v 

k.ú. Hustopeče u Brna (Zemos)  

m)  Vyhlášení záměru směny pozemku města p.č. KN 211/3, a částí pozemků p.č. 

198, 213/1, 213/4 či jeho částí v k.ú. Hustopeče u Brna za pozemek o výměře 53 

m2 vzniklý z pozemku p.č. KN 3333/1 v k.ú. Hustopeče u Brna - cesta pod dálnicí 



(Herbenova) BORS 

n)  Kupní smlouva na výkup pozemků p.č. KN 3307 o výměře 33 m2 a části 

pozemku p.č. KN 376/28 o výměře 42 m2 v k.ú Hustopeče u Brna - cesta pod 

dálnicí (Herbenova) 

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

Hustopeče u Brna - bývalá sýpka 

p)  Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č. KN 2003/2 o výměře 1 m2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna - ul. Údolní x Žižkova 

q)  Kupní smlouva na prodej pozemku p.č.5767/1 v k.ú Hustopeče u Brna 

r)  Kupní smlouva na prodej části pozemku p.č.1329/1 o výměře 5 m2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, ul. Kpt. Jaroše 

s)  Vyhlášení záměru uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní na 

prodej pozemku p.č.1314/2 v k.ú Hustopeče u Brna 

t)  Darovací smlouvy - nemocnice 

u)  Dodatky ke zřizovacím listinám Městských služeb a MŠ Skolní 

v)  Smlouva o souhlasu se stavbou Bezbariérová trasa - Generální finanční ředitelství 

w)  Smlouva o souhlasu se stavbou Bezbariérová trasa - Správa a údržba 

Jihomoravského kraje 

x)  Smlouva o souhlasu se stavbou buňky "Rozšíření sběrného dvora ve městě 

Hustopeče" - Generální finanční ředitelství 

y)  Smlouva o zřízení věcného břemene (odvodnění Nádražní - Hradní) 

z)  Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 10/2015 

aa)  Vyhlášení termínu pro podání dotací z rozpočtu města na rok 2015 

ab)  Změna Územního plánu Hustopeče  
 

V. Diskuze občanů v 18:00 hod. 

VI. Příspěvky členů ZM 

VII. Diskuze občanů 

VIII. Kontrola přijatých usnesení 

IX. Závěr 

 

V Hustopečích dne 14.10.2015  

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová, 

starostka města 


