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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z III. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané  

dne 07.02.2019 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/III/19: ZM schvaluje program dnešního zasedání: 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV. Hlavní body: 

a. Záměr prodeje městských pozemků parc. č. 1370/5 o výměře 17 m2 a parc. č. 1370/4 

o výměře 35 m2 

b. Vyhlášení záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné s ČR SŽDC 

c. Vyhlášení záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné s VaK Břeclav a.s. 

d. Revokace usnesení ZM č. 15/II/18 - zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod od ÚZSVM 

e. Směnná smlouva – LINDEN s.r.o. 

f. Směnná smlouva – Westfalia Metal s.r.o. 

g. Směnná smlouva s Obcí Kurdějov 

h. Obecně závazné vyhláška o nočním klidu 

i. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

j. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 

k. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 

l. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity 

m. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 

n. Změna zřizovaní listiny Penzionu a pečovatelské služby Hustopeče 

o. Upsání akcií Vodovodů a kanalizací Břeclav, a.s. 

p. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci povrchu hřiště při ZŠ Komenského 

q. Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2019 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů (v 18:00 hod.) 

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/III/19: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Zdeněk Sedláček a Mgr. Blanka 

Marková, Ph.D. 

 

Usnesení č. 3/III/19: 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/III/19: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/III/19: ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 4.2.2019 

 

Usnesení č. 6/III/19: ZM bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 5.2.2019 

 

Usnesení č. 7/III/19: ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1370/4 o výměře 35 m2, 

vedený jako ostatní plocha a pozemek parc. č. 1370/5 o výměře 17 m2, vedený jako ostatní 

plocha v katastrální území Hustopeče u Brna. Za kupní cenu podle znaleckého posudku, 
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minimálně však 980 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku a náklady spojené s převodem pozemku. Text záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 8/III/19: ZM schvaluje revokaci Usnesení č. 19/XX/17, kterým ZM schválilo 

budoucí kupní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 

Praha, IČ:70997234 k pozemku v k.ú. Hustopeče u Brna, zapsanému na LV č.10001 p.č. 

1255/10 o orientační výměře 17 m2 vedeného jako ostatní plocha za účelem využití v rámci 

projektu Modernizace a elektrizace tratě Šakvice – Hustopeče. Kupní cena bude odpovídat 

nákladům města Hustopeče spojeným s pořízením tohoto pozemku.  

 

Usnesení č. 9/III/19: ZM schvaluje vyhlášení záměru uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

směnné či smlouvy směnné na pozemek p.č. 1250/11 vedený jako ostatní plocha o výměře 17 

m2 ve vlastnictví města Hustopeče za části pozemku 1249/1 vedeného jako ostatní plocha o 

výměře cca 38 m2 pod vybudovaným parkovištěm, který je vlastnictví České republiky, Správy 

železniční dopravní cesty státní organizace.  

 

Usnesení č. 10/III/19: ZM schvaluje vyhlášení záměru uzavření smlouvy směnné na pozemek 

města Hustopeče p.č. 4546/3 vedený jako ostatní plocha o výměře 199 m2 za pozemky p.č. 

4546/12 vedený jako ostatní plocha o výměře 48 m2 , p.č. 4546/11 vedený jako ostatní plocha 

o výměře 186 m2, p.č. 4546/8 vedený jako ostatní plocha o výměře 264 m2, p.č. 4544/96 

vedený jako ostatní plocha o výměře 46 m2 a v návrhu geometrického plánu č. 3783-16/2019 

nově vytvořený pozemek 4546/13 vedený jako ostatní plocha o výměře 154 m2 vzniklý z 

pozemku p.č. 4546/7, vše v katastrálním území Hustopeče u Brna, které jsou ve vlastnictví 

Vodovodů a kanalizací Břeclav, a. s., IČ: 494 55 168, se sídlem Břeclav, Čechova 1300/23. 

Rozdíl ve výměře pozemků bude finančně vypořádán za cenu dle znaleckého posudku a strany 

směnné uhradí náklady na vyhotovení geometrického plánu a náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku. Text záměru je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/III/19: ZM schvaluje revokaci usnesení Zastupitelstva města Hustopeče č. 

15/II/18 ze dne 13.12.2018 týkající se zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 

1226/38 od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

Usnesení č. 13/III/19: ZM schvaluje zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 19/2 

a p.č. 20/2 vedené jako ostatní plocha v katastrálním území Hustopeče u Brna od České 

republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

 

Usnesení č. 14/III/19: ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy geometrickým plánem č. 

3675-127/2017 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku města Hustopeče parc.č. KN 

982/111 vedený jako orná půda o výměře 3510 m2 vzniklého z pozemku 982/17 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, za pozemky části pozemku parc. č. KN 982/90 vedeného jako orná půda v 

rozsahu dle geometrického plánu č. 3714-85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

p.č. KN 982/121 vedeného jako orná půda o výměře 92 m2, části pozemku parc. č. KN 982/57 

vedeného jako orná půda v rozsahu dle geometrického plánu č. 3714-85/2018 nově vytvořeného 

a vyčleněného pozemku p.č. KN 982/122 vedeného jako ostatní plocha o výměře 155 m2, části 

pozemku parc. č. KN 982/60 vedeného jako ostatní plocha v rozsahu dle geometrického plánu 

č. 3714-85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. KN 982/124 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 6 m2, části pozemku parc. č. KN 982/61 vedeného jako ostatní plocha 

v rozsahu dle geometrického plánu č. 3714-85/2018 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

p.č. KN 982/125 vedeného jako ostatní plocha o výměře 1 m2, pozemku parc. č. KN 982/63 

vedeného jako ostatní plocha o výměře 13 m2, části pozemku parc. č. KN 982/59 vedeného 

jako ostatní plocha v rozsahu dle geometrického plánu č. 3714-85/2018 nově vytvořeného a 

vyčleněného pozemku p.č. KN 982/59 vedeného ostatní plocha o výměře 698 m2, pozemku 
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parc. č. KN 1047/5 vedeného jako ostatní plocha o výměře 32 m2, pozemku parc. č. KN 1047/6 

vedeného jako ostatní plocha o výměře 121 m2, pozemku parc. č. KN 1047/7 vedeného jako 

ostatní plocha o výměře 19 m2, pozemku parc. č. KN 1047/9 vedeného v KN jako ostatní plocha 

o výměře 54 m2 a dále pozemku parc. č. KN 1047/10 vedeného jako ostatní plocha o výměře 

40 m2 vše zapsáno na LV č. 11377 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna se společností 

LINDEN s.r.o., Žižkova 750/40, 693 01 Hustopeče, IČ: 26292904 za doplatek ke směnné 

smlouvě, který obdrží město Hustopeče, v částce 3.418.500 Kč a pověřuje starostku města 

Hustopeče podpisem směnné smlouvy po nabytí právní moci rozhodnutí č.j. MUH/2610/19/393 

ze dne 14.01.2019.  

 

Usnesení č. 15/III/19: ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy s Westfalia Metal s.r.o., IČ: 

26239680, Brněnská 156/61, 693 01 Hustopeče na pozemek p.č. 982/51 a geometrickým 

plánem č. 3675-127/2017 nově vytvořený pozemek p.č. 982/115 vzniklého z pozemku 982/18 

za geometrickým plánem č. 3675-127/2017 nově vytvořené pozemky města Hustopeče p.č. 

982/114, p.č. 982/112 a p.č. 982/113 vzniklé z pozemku p.č. 982/17 a to za doplatek ke směnné 

smlouvě, který obdrží město Hustopeče, v částce 7.887.000,- Kč a pověřuje starostku města 

Hustopeče podpisem směnné smlouvy po nabytí právní moci rozhodnutí č.j. MUH/2610/19/393 

ze dne 14.01.2019.  

 

Usnesení č. 16/III/19: ZM schvaluje Smlouvu 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 vše v katastrálním území Kurdějov, 

které jsou ve vlastnictví města Hustopeče za pozemek p. č. 4524 vedeném jako lesní pozemek 

o výměře 10.426 m2, v katastrálním území Kurdějov, který je ve vlastnictví obce Kurdějov s 

tím, že rozdíl ve výši 312.780,- Kč uhradí Město Hustopeče.  

 

Usnesení č. 17/III/19: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče o nočním 

klidu.  

 

Usnesení č. 18/III/19: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhláškou města Hustopeče o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností od 1. 7. 2019. 

 

Usnesení č. 19/III/19: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhláškou města Hustopeče o místním 

poplatku ze psů, s účinností od 1. 7. 2019.  

 

Usnesení č. 20/III/19: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhláškou města Hustopeče o místním 

poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, s účinností od 1. 7. 2019.  

 

Usnesení č. 21/III/19: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhláškou města Hustopeče o místním 

poplatku z ubytovací kapacity, s účinností od 1. 7. 2019.  

 

Usnesení č. 22/III/19: ZM schvaluje Přílohu k Obecně závazné vyhlášce města Hustopeče č. 

3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

– rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu za rok 2018  

 

Usnesení č. 23/III/19: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizační složky 

Penzion a pečovatelská služba Hustopeče.  

 

Usnesení č. 24/III/19: ZM schvaluje smlouvy o upsání akcií s Vodovody a kanalizacemi 

Břeclav, a.s. se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ 49455168  
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Usnesení č. 25/III/19: ZM schvaluje prohlášení o vnesení nemovité věci do společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ 49455168  

 

Usnesení č. 26/III/19: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy 

Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli "Podpora obnovy 

sportovní infrastruktury" na projekt rekonstrukce povrchu hřiště při ZŠ Komenského. Dotace 

je do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.  

 

Usnesení č. 27/III/19: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně následného 

uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel: 

20) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na činnost a provozní náklady v roce 2019 ve výši 

240.000 Kč  

21) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na platy trenérů v roce 2019 ve výši 59.280 Kč.  

22) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na nájemné a pokrytí provozních nákladů v roce 

2019 ve výši 650.000 Kč  

 

Usnesení č. 28/III/19: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně následného 

uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel:  

1) DOTYK II, o.p.s., poskytnutí dotace na Ranou péči 2018 - zajištění sociálních služeb pro 

dítě z Hustopečí s PAS (porucha autistického spektra) ve výši 11.100 Kč  

2) Společnost Asia Budo Center, poskytnutí dotace na pronájem nebytových prostor, 

reprezentaci a propagaci bojových umění, výstroj a výzbroj pro děti a studenty a pokrytí 

nákladů s cestou do zahraničí ve výši 5.000 Kč  

3) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., poskytnutí dotace na poznávací a relaxační 

zájezdy, relaxační pobyty, kulturní akce a ambulantní balíčky v lázních Lednice ve výši 

50.000 Kč  

4) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace na trenéry a jejich vzdělávání ve výši 

16.120 Kč  

5) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace na všeobecnou sportovní přípravu ve výši 

10.000 Kč  

6) Společnost pro ranou péči, poskytnutí dotace na činnost – pro tři rodiny s dětmi se zrakovým 

postižením z Hustopečí ve výši 20.000 Kč  

7) Diecézní charita Brno-Oblastní charita Břeclav, poskytnutí dotace na činnost Kontaktní 

centrum s terénním programem Břeclav – služba pro uživatele návykových látek a jejich 

blízké ve výši 38.000 Kč  

8) Plavecký klub koupaliště Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace na pronájem tréninkových hodin 

a dopravu do Ratíškovic pro plavecký klub na rok 2019 ve výši 140.000 Kč  

9) FOTOKLUB HUSTOPEČE z.s. poskytnutí dotace na činnost klubu – příprava a zpracování 

projektu „Hustopeče a okolí ve výtvarné fotografii“ ve výši 10.000 Kč  

10) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí daru na vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve výši 

1.000 Kč  

11) Muzejní spolek Hustopeče o.s., poskytnutí dotace na kulturní činnost a aktivity Muzejního 

spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve výši 15.000 Kč.  

12) Házená Legata Hustopeče, z.s. poskytnutí dotace na podporu činnosti ve výši 200.000 Kč  

13) Apoštolská církev, sbor Hustopeče, poskytnutí dotace na opravu a vybavení kluboven ve 

výši 10.000 Kč.  

14) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace na činnost - zajištění dopravy mládeže 

,pronájem sportovních ploch, materiální vybavení mládežnických mužstev, pořádání 

turnajů, soustředění a reprezentaci klubu ve výši 220.000 Kč   

15) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace na podporu trenérů mládeže ve výši 

34.580 Kč  
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16) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace na údržbu hřišť, kabin a pokrytí 

provozních nákladů ve výši 185.000 Kč  

17) Sdružení rodičů při Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče poskytnutí dotace na činnost 

Studentského parlamentu a podporu talentovaných žáků a studentů na Gymnáziu T. G. 

Masaryka ve výši 10.000 Kč  

18) Domovinka Němčičky o.p.s, poskytnutí dotace na poskytování služeb ve výši 29.000 Kč  

19) FBC Hustopeče, z.s. žádá o poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na podporu 

florbalového sportu – pronájem tréninkové haly ve výši 5.000 Kč  

23) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., poskytnutí dotace na sociální služby Tísňová 

péče Girasole ve výši 21.096 Kč  

24) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., poskytnutí dotace na sociální služby Osobní 

asistence Girasole ve výši 50.000 Kč  

25) Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z.s., poskytnutí dotace na Domácí hospic sv. Rocha 

ve výši 30.000 Kč  

26) Biliculum, žádá o poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na podporu činnosti Denního 

Stacionáře Mikulov ve výši 500 Kč  

27) Divadelní soubor Motýl z.s., poskytnutí dotace na činnost divadelního spolku ve výši 

1.000 Kč  

28) 40. přední hlídka Royal Rangers Hustopeče, poskytnutí dotace na obnovu materiálu a 

vybavení klubovny ve výši 5.000 Kč  

29) Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace na činnost šachového klubu ve výši 

10.000 Kč  

30) L.F. Club Karate z.s., poskytnutí dotace na podporu činnosti karate, účast na soutěžích, 

školení trenérů a pořízení sportovního vybavení ve výši 20.000 Kč  

31) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace na opravu střechy kostela sv. 

Václava v Hustopečích výši 90.000 Kč  

32) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí dotace na uhrazení části spotřeby 

energií skautské klubovny ve výši 20.000 Kč  

33) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí dotace na činnost TS Danceverzity 2019 a 

spolupráci s evropskými tanečními studii v rámci projektu EU Erasmus ve výši 30.000 Kč  

34) Diakonie ČCE – středisko Betlém, poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb 

lidem se zdravotním postižením ve výši 40.000 Kč  

35) JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí dotace na zařízení skautské klubovny 

ve výši 14.040 Kč  

36) Práh jižní Morava, z.ú., poskytnutí dotace na poskytování služby sociální rehabilitace na 

území ORP Hustopeče ve výši 20.000 Kč  

37) Modelářský klub Hustopeče p.s., poskytnutí daru na 8. ročník modelářské soutěže „O 

Jihomoravský pohár“ konané dne 8.-9. 6.2019 ve výši 5.000 Kč  

38) Moravský rybářský svaz, z.s., Hustopeče, poskytnutí dotace na rybářské závody dětí konané 

dne 11.5.2019 ve výši 5.000 Kč.  

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 29/III/19: RM bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

 

 

V Hustopečích dne 7. 2. 2019  

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová             Ing. Zdeněk Sedláček               Mgr. Blanka Marková, Ph.D. 

                starostka          ověřovatel    ověřovatel 


