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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z XXXI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané  

dne 13.09.2018 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/XXXI/18: ZM schvaluje doplnění bodu V. aa. Zrušení územního řízení 

v lokalitě S2 – další postup města.  

 

Usnesení č. 2/XXXI/18: ZM schvaluje program dnešního zasedání s doplnění bodu V. aa. 

 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Finančního výboru  

IV. Zpráva Kontrolního výboru 

V. Hlavní body: 

aa. Zrušení územního řízení v lokalitě S2 – další postup města 

a. Kupní smlouva - prodej pozemků p.č. 3616 a p.č. 3617 

b. Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 4542/2 ul. Pionýrská, U Větrolamu 

c. Kupní smlouva na část pozemku bezprostředně navazujícího na městské pozemky 

u Společenského domu na ul. Herbenova 

d. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1223/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

e. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1660 v k.ú. Hustopeče u Brna 

f. Vyhlášení záměru prodeje pozemků - p.č.4542/281 a 4542/282 v k.ú. Hustopeče u 

Brna 

g. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 3178/6 

h. Smlouva s JMK o budoucím předání pozemků pod okružní křižovatkou 

i. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné – Westfalia Metal s.r.o. 

j. Schválení dodatku č. 3 k darovací smlouvě k vybudování pobytovému domu pro 

seniory 

k. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu 

l. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod komunikací od Státního 

pozemkového úřadu – Herbenova farma 

m. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 1226/38 od ČR ÚZSVM 

n. Změna rozsahu činností u organizačních složek Správa budov a Městské služby 

o. Schválení odměny předsedům a členům komisí, kteří nejsou členy ZM 

p. Dotace organizacím a spolkům z rozpočtu města v roce 2018 - II. kolo 

q. 5. rozpočtové opatření 2018 města Hustopeče 

r. 6. rozpočtové opatření města Hustopeče pro rok 2018 

s. Schválení přísedící k okresnímu soudu 

VI. Různé 

a. Plán rozvoje sportu města Hustopeče 2018-2025  

b. Složení slibu nového zastupitele  

c. OZV na omezení provozu hostinských zařízení  

d. Veřejná zakázka – zpracování projektové dokumentace "Stavební úpravy a 

modernizace Společenského domu Hustopeče"  

e. Udělení čestného občanství a ceny města  

f. Statistika školního autobusu  

VII. Příspěvky členů ZM 

VIII. Diskuze občanů (v 18:00 hod.) 

IX. Kontrola přijatých usnesení 
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X. Závěr 

 

Usnesení č. 3/XXXI/18: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ludmila Živná a Mgr. Jiří Unger 

 

Usnesení č. 4/XXXI/18: 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. 5/XXXI/18: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní Kristýny Dufkové, 

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 6/XXXI/18: ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru ze dne 4.9.2018 

 

Usnesení č. 7/XXXI/18: ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 4.9.2018 

 

Usnesení č. 8/XXXI/18: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy se …, trvale bytem: 

Dvořákova …, 693 01 Hustopeče na pozemky p.č. 3616 zahrada o výměře 561 m2 a p.č. 3617 

zahrada o výměře 371 m2 za celkovou kupní cenu 938.320,-Kč.  

 

Usnesení č. 9/XXXI/18: ZM schvaluje Kupní smlouvu s manž. …, bytem Pionýrská …, 69301 

Hustopeče na prodeje nově vytvořeného a vyčleněného pozemku geometrickým plánem číslo 

3387-56/2018 par. č. 4542/442 o výměře 41 m2 vzniklého z pozemku parc.č. 4542/2 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna za cenu 46.680 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/XXXI/18: ZM schvaluje revokaci Usnesení č. 16/XXV/17: ZM schvaluje 

Kupní smlouvu s panem …, bytem Palackého …, 693 01 Hustopeče na výkup nově 

vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 158/2 o výměře 150 m2 a to 

geometrickým plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 158 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za cenu 105.000,- Kč. Kupní smlouva včetně geometrického plánu je součástí 

zápisu. K revokaci usnesení dochází z důvodu nesouhlasu prodávajícího s výší kupní ceny.  

 

Usnesení č. 11/XXXI/18: ZM schvaluje kupní smlouvu s panem …, bytem Palackého …, 693 

01 Hustopeče na výkup nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 158/2 o 

výměře 150 m2, a to geometrickým plánem číslo 3617-81/2017 vzniklého z pozemku parcela 

číslo KN 158 v k. ú. Hustopeče u Brna, za cenu 200 000 Kč. Kupní smlouva včetně 

geometrického plánu je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 12/XXXI/18: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1223/1 v 

k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 13/XXXI/18: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1660 

zapsaném na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 14/XXXI/18: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pásu o šířce 3,8 m a délce 

50 m o celkové rozloze 190 m2 ležících na pozemcích p.č. 4542/281 a p.č. 4542/282 zapsaných 

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

 

Usnesení č. 15/XXXI/18: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo 

KN 3178/6 v rozsahu dle geometrického plánu č. 3710-181/2016 par. č. 3178/7 o orientační 

výměře 23 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna za cenu dle znaleckého posudku, 

minimálně však 980 Kč/m2.  
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Usnesení č. 16/XXXI/18: ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

směnné se společností Westfalia Metal s.r.o., se sídlem: Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče, 

IČ: 26239680.  

 
Usnesení č. 17/XXXI/18: ZM schvaluje uzavření dodatku č.3 ke darovací smlouvě ze dne 

22.12.2010 s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno, IČ: 70888337, kterým se 

prodlužuje lhůta k výstavbě pobytového domu poskytující péči seniorům na pozemku 

p.č.1074/5 v k.ú. Hustopeče u Brna do termínu 31.12.2020. Text dodatku č.3 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 18/XXXI/18: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parcela číslo KN 

4545/42, 4545/45 a částí pozemku 4545/33 vše v k.ú. Hustopeče u Brna, které se nacházejí v 

zastavitelné ploše a jsou určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou.  

 

Usnesení č. /19XXXI/18: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parcela číslo KN 3202/4, 

3202/6, 3201/1, části pozemku 3207/1a 3207/2, a částí 3203/2 vše v katastrální území 

Hustopeče u Brna. které se nacházejí v pod komunikací.  

 

Usnesení č. 20/XXXI/18: ZM schvaluje Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku 

1226/38 vedený jako ostatní plocha, ostatní komunikace v katastrálním území Hustopeče u 

Brna od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

Usnesení č. 21/XXXI/18: ZM schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizační složky 

Správa a údržba budov města Hustopeče  

 

Usnesení č. 22/XXXI/18: ZM schvaluje přílohu č. 1 ke zřizovací listině organizační složky 

Městské služby Hustopeče ve znění Dodatků č. 1 - 3  

 

Usnesení č. 23/XXXI/18: ZM schvaluje udělení jednorázového peněžitého plnění (odměny) 

předsedům komisí rady města, kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu odměny zastupitele 

předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to: …, …, …, .... Výpočet je přílohou.  

 

Usnesení č. 24/XXXI/18: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele:  

udělení dotací a darů organizacím a spolkům dle přiloženého seznamu:  

Moravský rybářský svaz - 3.000 Kč na nátěr laviček u rybníka  

Klub historie a vlastivědy Hustopečska - 30.000 Kč na činnost dle přiloženého plánu  

Divadelní soubor Motýl, z.s. Popice - 10.000 Kč na běžnou činnost  

Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., 70.000 Kč na dopravu dětí na bazén do Ratíškovic  

Fitness Freedom race team, z.s. - 8.000 Kč na zajištění vybavení pro Všeobecnou sportovní 

přípravu  

TJ Agrotec Hustopeče, 27.000 Kč na činnost + 23.000 Kč na organizaci turnajů (Vánoční 

atletika, Dvoudenní turnaj mládeže, starší žactvo a dorost, Turnaj v barevném mini volejbale)  

L.C.Club Karate, z.s., Rebešovice - 20.000 Kč na činnost (dle popisu v žádosti)  

FBC Hustopeče, z.s., - 12.000 Kč, příspěvek na startovné setrvání v Amatérské florbalové lize  

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj - 30.000 Kč na sociální služby  

Středisko pro ranou péči - 16.000 Kč na péči o určené osoby  

Linka bezpečí z.s. - 4.000 Kč na činnost  

a pověřuje starostku podpisem smluv  

 

Usnesení č. 25/XXXI/18: ZM bere na vědomí 5. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 

2018.  

Celkové příjmy:209 773 tis.Kč  

Celkové výdaje: 346 554 tis.Kč  
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Financování: 136 781 tis.Kč  

 

Usnesení č. 26/XXXI/18: ZM schvaluje Navržené 6. rozpočtové opatření města Hustopeče v 

roce 2018.  

Celkové příjmy 6.RO ... 213 773 tis.Kč  

Celkové výdaje 6.RO ... 350 554 tis.Kč  

Financování 6.RO ... 136 781 tis.Kč  

 

Usnesení č. 27/XXXI/18: ZM schvaluje zvolení paní …, nar. …, bytem Hradní …, Hustopeče 

za přísedící Okresního soudu v Břeclavi dle ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb.  

 

Usnesení č. 28/XXXI/18: ZM schvaluje Plán rozvoje sportu města Hustopeče 2018-2025 

 

Usnesení č. 29/XXXI/18: ZM schvaluje pokračování v přípravě projektové dokumentace 

Stavební úpravy a modernizace Společenského domu Hustopeče podle studie zpracované 

kanceláří Ječmen-Caha Architekti.  

 

Usnesení č. 30/XXXI/18: ZM schvaluje udělení čestného občanství města Hustopeče pro pana 

… in memoriam.  

 

Usnesení č. 31/XXXI/18: ZM schvaluje udělení ceny města za zásluhy pro město Hustopeče. 

Seznam osob a zdůvodnění jsou přílohou zápisu.  

Spolu s ocenění uděluje ZM finanční dar ve výši 10.000 Kč.  

 

 

 

V Hustopečích dne 13. 9. 2018 

 

 

 

…………………………….        ……………………………..    ………………………….. 

 PaedDr. Hana Potměšilová                Ludmila Živná               Mgr. Jiří Unger      

                starostka             ověřovatel       ověřovatel 

 


