
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 
 

 XIX. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  M ĚSTA  HUSTOPEČE 
 

ve čtvrtek 15. prosince 2016 v 17:00 hod. 
v zasedací místnosti MěÚ (vchod z náměstí) 

 
PROGRAM: 
 

I. Zahájení 
II.  Sdělení starostky 

III.  Zprávy kontrolního výboru a finančního výboru 
IV.  Hlavní body 

a) Schválení Komunitního plánu 2017-2020 
b) Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene k uzavřené smlouvě o smlouvě 

budoucí kupní na prodej pozemku p.č.1314/2 v k.ú Hustopeče u Brna 
c) Kupní smlouva na pozemek za Westfálií 
d) Žádost o bezúplatný převod pozemku pod komunikací směr Herbenova farma 
e) Žádost o prodej pozemku parcela číslo 5593/246 v lokalitě Horní vrch 
f) Žádost o prodej pozemku za ul. Herbenovou 321/5, 376/18, 376/22 
g) Žádost o prodej části pozemku p.č. 60/1 na ul. Dobrovského 
h) Zmařené investice - návrh na vyřazení 
i) Veřejnoprávní smlouva s obcí Starovice 
j) Podání žádosti o dotaci MMR 
k) Podání žádosti o dotaci z MŠMT na projekt "Rekonstrukce krytého bazénu, 

Hustopeče" 
l) Spolufinancování projektu "Rekonstrukce atletického stadionu" 
m) Školské obvody základních škol zřízených městem 
n) Školské obvody mateřských škol zřízených městem 
o) Změna zřizovacích listin ZŠ Komenského a MŠ Na Sídlišti 
p) Schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM od 1.1.2017 
q) 12. rozpočtové opatření 
r)  Návrh rozpočtu na rok 2017 
s) Zásady pro tvorbu a čerpání fondu pro účastníky obřadů města Hustopeče 
t) Správa železniční dopravní cesty s.o. (Modernizace a elektrizace) - vyhlášení záměru 

uzavření kupní smlouvy 
V. Příspěvky členů ZM 

VI.  Diskuze občanů (bude v pravidelném čase v 18:00 – 18:30 hod., pokud se vše 
nestihne probrat, ZM se k ní ještě vrátí po projednání hlavních bodů) 

VII.  Kontrola přijatých usnesení 
VIII.  Závěr 
 
 
V Hustopečích 15. 12. 2016 

PaedDr. Hana Potměšilová 
          starostka města 


