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Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče  

konané dne 11.04.2019 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/IV/19: ZM schvaluje program dnešního zasedání v předložené podobě a 

doplněného o bod IV. v. Změna veřejné vyhlášky o rušení nočního klidu. 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Finančního výboru  

IV. Hlavní body: 

a. Žádost o prodej nebo směnu pozemků p.č. 1250/9 na ul. Bratislavská 

b. Žádost o prodej městského pozemku p.č. 1052 pod garáží 

c. Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 2500/117 na ul. Nádražní 

d. Žádost o prodej části pozemku p.č. 4542/253 na ul. Gen. Peřiny 

e. Žádost o prodej pozemku p.č. 4546/3 na ulici Alejní 

f. Kupní smlouva na prodej pozemku na ul. Bratislavská p.č. 3178/7 

g. Kupní smlouva na výkup pozemků na ul. Okružní p.č. 991/67, 991/68 

h. Smlouva o smlouvě budoucí směnné na ulici Bratislavská s ČR – Správou železniční 

dopravní cesty s. o. 

i. Podání žádosti o směnu s ČR – Lesy České republiky s. p. 

j. Žádost o souhlas se vstupem do pozemku na ulici Brněnská v souvislosti s připojením 

na kanalizaci 

k. Žádost o podporu projektů technického zhodnocení sportovišť 

l. Podání žádosti o dotaci – regenerace objektu Střelnice 

m. Změna zřizovacích listin organizačních složek města 

n. Schválení přírůstků a úbytků majetku příspěvkových organizací města za rok 2018 

o. Protokoly o kontrole příspěvkových organizací města 

p. Schválení účetní závěrky města Hustopeče za rok 2018 

q. Závěrečný účet města Hustopeče za rok 2018 

r. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2019 

s. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 2/2019 

t. Žádost o souhlas s pracovně právním vztahem zastupitele k městu 

u. Strategické řízení MěÚ Hustopeče – informace o ukončení projektu 

v. Změna veřejné vyhlášky o rušení nočního klidu 

V. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 

VI. Příspěvky členů ZM 

VII. Diskuze občanů (pokračování) 

VIII. Kontrola přijatých usnesení 

IX. Závěr 

 

Usnesení č. 2/IV/19: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Blanku Nešporovou a Zdeňka 

Rybáře. 

 

Usnesení č. 3/IV/19: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy se 

samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.  
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Usnesení č. 4/IV/19: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/IV/19: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 4.4.2019. 

 

Usnesení č. 6/IV/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1250/9 ve 

vlastnictví města Hustopeče nebo směny pozemků p.č. 1250/3 a p.č. 1250/10 ve vlastnictví manželů 

… za pozemek p.č. 1250/9 ve vlastnictví města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 7/IV/19: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1052 o výměře 

19 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u 

Brna, obec Hustopeče. Písemné nabídky budou podány vč. uvedení navrhované výše kupní ceny, 

nejméně však 300 Kč/m2 (cena pro dokupy), plus náklady spojené s převodem pozemku. Město si 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu i za jiných podmínek. Text záměru je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 8/IV/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku parc. 

č. 2500/117 o orientační výměře 32 m2, vedeného jako ostatní plocha, zapsaného u Katastrálního 

úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na listu vlastnictví č. 10001, 

katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče.  

 

Usnesení č. 9/IV/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4542/253 v 

k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 10/IV/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 4546/3 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 11/IV/19: ZM schvaluje kupní smlouvu se společností E.ON Distribuce, a.s., se 

sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO: 28085400 na 

prodej geometrickým plánem č. 3710-181/2016 nově vytvořeného pozemku parcela číslo KN 

3178/7 vzniklého z pozemku 3178/6 v katastrálním území Hustopeče u Brna za celkovou částku 

35.900 Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/IV/19: ZM schvaluje kupní smlouvu s Ing. …, Kupkova …, 690 02 Břeclav na 

koupi pozemků p.č. 991/67 o výměře 94 m2 a p.č. 991/68 o výměře 250 m2 za celkovou částku 

34.400 Kč.  

 

Usnesení č. 13/IV/19: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné se Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 na 

části pozemku města p.č. 1250/11 o výměře cca 17 m2 za část pozemku ČR, SŽDC, s. o. p.č. 1249/1 

o výměře cca 50 m2 . Text směnné smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/IV/19: ZM schvaluje podaní žádosti na směnu pozemku města Hustopeče parcelní 

číslo KN 4524 v k.ú. Kurdějov za pozemky či části pozemku 3163 a 3169 v k.ú. Hustopeče u Brna 

ve vlastnictví České republiky, Lesy České republiky, s. p.  

 

Usnesení č. 15/IV/19: ZM schvaluje povolení vstupu do chodníku na ulici Brněnská v 

Hustopečích před domem č.p. 388/13 za účelem vybudování přípojky dotčeného domu na 

kanalizaci za podmínek uvedení chodníku do původního stavu, složení kauce ve výši 10.000 Kč a 

omezení provozu na chodníku max po dobu 7 dnů.  
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Usnesení č. 16/IV/19: ZM schvaluje smlouvy o dofinancování projektů FC Hustopeče na 

"Osvětlení tréninkové plochy" a "Rekonstrukce automatické závlahy hlavní travnaté plochy".  

 

Usnesení č. 17/IV/19: ZM schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích darovacích na Osvětlení 

tréninkové plochy a Automatické závlahy hlavní travnaté plochy mezi Městem Hustopeče jako 

obdarovaným a FC Hustopeče jako dárcem. K darování majetku dojde do 3 měsíců po udržitelnosti 

zrealizovaných projektů.  

 

Usnesení č. 18/IV/19: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Regenerace objektu 

Střelnice, Hustopeče,“ program Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.  

 

Usnesení č. 19/IV/19: ZM schvaluje Dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizační složky Správa 

a údržba města Hustopeče. Dodatek č. 9 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 20/IV/19: ZM schvaluje Dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizační složky 

Marketing a kultura města Hustopeče. Dodatek č. 6 je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 21/IV/19: ZM schvaluje Přehled změn v majetku předaného k hospodaření v roce 

2018 a stav majetku předaného k hospodaření k 31.12.2018 příspěvkových organizací města:  

Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvkový organizace  

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Sportovní zařízení města Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace  

Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace  

 

Usnesení č. 22/IV/19: ZM bere na vědomí protokoly o provedení veřejnoprávních kontrol 

příspěvkových organizací města Hustopeče a TJ Hustopeče (příjemce dotací).  

 

Usnesení č. 23/IV/19: ZM schvaluje účetní závěrku města Hustopeče za rok 2018.  

 

Usnesení č. 24/IV/19: ZM schvaluje Projednání závěrečného účtu města Hustopeče za rok 2018 

se uzavírá vyjádřením: ZM schvaluje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.  

 

Usnesení č. 25/IV/19: Z bere na vědomí 1. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 2019. 

Celkové příjmy rozpočtu města ve 2.RO činí 291 410 tis. Kč  

celkové výdaje jsou 357 166 tis. Kč a  

financování je ve výši 65 756 tis. Kč.  

Samostatnou přílohou tohoto bodu je text 1.rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2019 s 

popisem změn. 

 

Usnesení č. 26/IV/19: ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření města Hustopeče pro rok 2019.  

Celkové příjmy rozpočtu města ve 2.RO činí 291 410 tis. Kč  

celkové výdaje jsou 357 166 tis. Kč a  

financování je ve výši 65 756 tis. Kč. 

Samostatnou přílohou tohoto bodu je text 2.rozpočtového opatření města Hustopeče pro rok 2019 s 

popisem změn. 

 

Usnesení č. 27/IV/19: ZM schvaluje souhlas dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, s uzavřením pracovněprávního vztahu (dohody o provedení práce) mezi 

Městem Hustopeče a zastupitelem Ing. … na výkon práce promítače v kině.  
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Usnesení č. 28/IV/19: ZM vzalo na vědomí informaci o ukončení projektu "Strategické řízení 

MěÚ Hustopeče, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0./0.0./16_033/0002850, včetně seznámení s výstupy 

Strategie rozvoje Městského úřadu a IT strategie Městského úřadu. 

 

Usnesení č. 29/IV/19: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 6/2019, 

kterou dochází k úpravě termínu pro Hafo Fest na duben nebo červen, a současně se ruší OZV 

č. 1/2019. Text OZV je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 30/IV/19: ZM bere na vědomí kontrolu přijatých usnesení. 

 

 

 

V Hustopečích dne 11. 4. 2019 

 

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová           Mgr. Blanka Nešporová              Zdeněk Rybář 

                starostka          ověřovatel    ověřovatel  


