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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané  

dne 13. 12. 2018 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/II/18: ZM schvaluje program dnešního zasedání s doplněním bodů IV. t) a IV. 

u). 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV. Hlavní body: 

a. Návrh na složení KV ZM na období 2018 - 2022 

b. Návrh na složení FV ZM na období 2018 - 2022 

c. Vyhlášení záměru uzavření směnné smlouvy s Obcí Kurdějov 

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

e. Žádost o prodej části pozemku p.č. 869/1 u CVČ na ulici Nerudova 

f. Žádost o prodej pozemků p.č. 1330/5 a p.č. 1330/7 na ulici Kpt. Jaroše 

g. Žádost o prodej pozemku p.č. 2062/1 na ulici Komenského 

h. Žádost o prodej pozemku p.č. 376/18 na ulici Herbenova 

i. Zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod pozemku 20/2 od ČR ÚZSVM 

j. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 297/1 pod komunikací od SPÚ ČR 

k. Kupní smlouva na výkup části pozemku p.č. 697 pod chodníkem na ulici Tyršova 

l. Kupní smlouva na výkup části pozemku p.č. 145/1 pod chodníkem na ulici Herbenova 

m. Kupní smlouva – pozemek p.č. 387/16 v k.ú. Hustopeče u Brna  

n. Směna městského pozemku p.č. 4922/11 za pozemek p.č. 4922/13 

o. Žádost o příspěvek – Nemocnice Hustopeče 

p. Rozpočtové opatření města Hustopeče č.9/2018 

q. Rozpočtová opatření – na vědomí 

r. Žádosti o dotace na rok 2019 

s. Schválení rozpočtu města Hustopeče na rok 2019 

t. Podání žádosti o dotaci z MMR na obnovu místních komunikací 

u. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na vybudování cyklostezky 

mezi městem Hustopeče a obcí Starovice 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů (v 18:00 hod.) 

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/II/18: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Martinu Ondrovou a Bc. Josefa Horáka. 

 

Usnesení č. 3/II/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. 4/II/18: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní Kristýny Dufkové, 

administrativní pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/II/18: ZM bere na vědomí zprávu Finančního výboru ze dne 11. 12. 2018. 

 



2 

Usnesení č. 6/II/18: ZM ukládá RM zvážit revizi Obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku za ubytování se záměrem zvýšení tohoto poplatku.  

 

Usnesení č. 7/II/18: ZM schvaluje složení Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Hustopeče pro období 2018-2022. Seznam členů je přílohou zápisu. 

 
Usnesení č. 8/II/18: ZM schvaluje složení Finančního výboru Zastupitelstva města Hustopeče 

pro období 2018 - 2022. Seznam členů je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 9/II/18: ZM schvaluje vyhlášení záměru uzavření smlouvy o směně 1/2 

spoluvlastnického podílu na pozemku st. p.č. 50 vedeném jako zast. pl. o výměře 709 m2, dále 

1/2 spoluvlastnického podílu pozemku p.č. 51 vedeném jako zast. pl. o výměře 50 m2 a části 

pozemku p. č. 5217/1 o max. výměře cca 5.000 m2 /dle zákresu v příloze/, který bude oddělen 

geometrickým plánem vše v katastrálním území Kurdějov, které jsou ve vlastnictví města 

Hustopeče za pozemek či pozemky p. č. 4524 vedeném jako lesní pozemek o výměře 10.426 

m2, p. č. 4253 vedeném jako lesní pozemek o výměře 14.349 m2, p. č. 4264 vedeném jako lesní 

pozemek o výměře 15.279 m2 vše v katastrálním území Kurdějov, který je ve vlastnictví obce 

Kurdějov s tím, že Město Hustopeče uhradí náklady spojené se směnou pozemků a náklady na 

vyhotovení znaleckého posudku pozemků parcela číslo 4524, 4253, 4264 a pozemku 5217/1 a 

rozdíl v ceně směňovaných pozemků.  

 

Usnesení č. 10/II/18: ZM schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací s Jihomoravským 

krajem, na budoucí darování stavby okružní křižovatky a pozemků Města Hustopeče parc.č. 

KN 982/17, 982/52 p.č. 982/69 v k.ú. Hustopeče u Brna a dalších pozemků parc.č. KN 

4536/164, 4536/172, oba v k. ú. Hustopeče u Brna a obci Hustopeče, a dále p. č. 1086/54 a p. 

č. 1086/65, oba v k. ú. a obci Starovice a dále na pozemcích p. č. 953/31 a p. č. 4538/21, oba v 

k. ú. Hustopeče u Brna. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 11/II/18: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcela číslo 

KN 869/1 vedeného jako ostatní plocha o výměře cca 14 m2 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna.  

 

Usnesení č. 12/II/18: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje městských pozemků parcela 

číslo KN 1330/5 a 1329/70 vedených jako ostatní plocha v katastrálním území Hustopeče u 

Brna.  

 

Usnesení č. 13/II/18: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje parcela číslo KN 2062/1 

vedeného jako zahrada v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 14/II/18: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parcela číslo KN 

376/18 vedeného jako ostatní plocha o výměře 18 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna 

za cenu 300 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku a s 

podmínkou geodetického vytyčení pozemku na náklady kupujícího před podpisem kupní 

smlouvy.  

 

Usnesení č. 15/II/18: ZM schvaluje zpětvzetí 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. 16/II/18: ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parcela číslo KN 297/1 v 

katastrální území Hustopeče u Brna, který se nachází pod komunikací.  
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Usnesení č. 17/II/18: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na geometrickým plánem č. 

3738-222/2018 nově vytvořený a vyčleněný pozemek parcela číslo KN 697/4 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 16 m2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 697 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna za kupní cenu 13.000 Kč s prodávajícím panem …, …, Dolní Věstonice 691 

29.  

 

Usnesení č. 18/II/18: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na geometrickým plánem č. 

3748-163/2018 nově vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. KN 145/5 vedeného jako ostatní 

plocha o výměře 1 m2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 145/1 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna s prodávajícím panem …,  …, 693 01 Hustopeče za kupní cenu 500 Kč.  

 

Usnesení č. 19/II/18: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej geometrickým plánem 

č. 3709-76/2018 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parcela číslo KN 387/16 vedeného 

jako trvalý travní porost o výměře 49 m2 vzniklého z pozemku parcela číslo KN 387/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna za cenu 49.020 Kč s kupujícím panem …, trvale bytem: …, 693 01 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 20/II/18: ZM neschvaluje vyhlášení záměru směny části městského pozemku 

parc. č. 4922/11 o výměře cca 22.178 m2 za část pozemku ve vlastnictví třetí osoby parc. č. 

4922/13 o výměře cca 13.463 m2, vše v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 21/II/18: ZM schvaluje darovací smlouvu s Nemocnicí Hustopeče, příspěvkovou 

organizace Jihomoravského kraje, IČ: 04212029, se sídlem Brněnská 716/41 Hustopeče, na 

poskytnutí účelového daru ve výši 100.000 Kč na koupi Ergometru pro interní ambulanci 

s čerpáním v roce 2019.  

 

Usnesení č. 22/II/18: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče pro rok 2019 č. 9, 

ve kterém jsou  

příjmy města celkem 223.800 tis. Kč,  

výdaje města celkem 357.478 tis. Kč, 

financování celkem 133.678 tis. Kč. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 23/II/18: ZM bere na vědomí rozpočtová opatření města Hustopeče č. 7 a č. 

8./2018.  

 

Usnesení č. 24/II/18: ZM bere na vědomí informaci o podaných žádostech z rozpočtu města 

na rok 2019. O jejich schválení bude ZM jednat na svém příštím zasedání v plánovaném termínu 

dne 7. 2. 2019.  

 

Usnesení č. 25/II/18: ZM schvaluje Rozpočet města Hustopeče pro rok 2019, který obsahuje 

celkem:  

příjmy ve výši 197.638 tis. Kč,  

výdaje ve výši 212.361 tis. Kč,  

financování ve výši 14.723 tis. Kč. Rozpočet města Hustopeče pro rok 2019 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 26/II/18: ZM schvaluje pověření Rady města k posouzení a následnému schválení 

investice na provedení rekonstrukce „venkovního“ sociálního zázemí v areálu objektu 

Formanka. Rozsah prací je dle projektu v rozsahu do 1.500.000 Kč. V případě schválení bude 

částka zahrnuta do rozpočtového opatření města č. 10/2018.  
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Usnesení č. 27/II/18: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2019 na Ministerstvo pro 

místní rozvoj z podprogramu "Podpora obcí s 3001 - 10 000 obyvatel" na akci "Obnova 

místních komunikací, Hustopeče."  

 

Usnesení č. 28/II/18: ZM schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

na vybudování cyklostezky mezi městem Hustopeče a obcí Starovice  

 

 

V Hustopečích dne 13. 12. 2018 

 

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová              Martina Ondrová                   Bc. Josef Horák 

                starostka             ověřovatel       ověřovatel 

 


