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Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče  

konaného dne 20.06.2019 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

 

 

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

 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zprávy Kontrolního výboru a Finančního výboru 

IV. Hlavní body 

a. Změny zřizovacích listin organizačních složek města 

b. Kupní smlouva – prodej části pozemku p.č. 387/1 ul. Na Hradbách 

c. Kupní smlouva – prodej pozemků p.č. 1370/5 a p.č. 1370/4 ul. Kpt. Jaroše 

d. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1262/1 ul. Vinařská 

e. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1262/1 ul. Vinařská 

f. Žádost o odkup pozemku p.č. 8399/27 ul. Habánská 

g. Žádost o odkup části pozemku p.č.2587 o výměře 200 m2 ul. Javorová 

h. Žádost o odkup části pozemků p.č. 4542/328 a p.č. 4542/242 ul. Gen. Peřiny 

i. Žádost o odkup pozemku p.č. 1875 ul. Alšova 

j. Smlouva o smlouvě budoucí darovací částí pozemku p.č. KN 4536/172 pod budoucím   

kruhovým objezdem 

k. 3. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2019 

l. Navýšení rozpočtu ZŠ Komenského 

m. 4. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2019 

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/V/19: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Tupého a Bc. Michala 

Vejpustka. 

 

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

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/V/19: ZM revokuje usnesení č. 6/XV/16: ZM pověřuje vedení města jednat 

s dědičkami domu paní Nohelové o prodeji domu za cenu do 7 milionu korun. Dále jednat 

samostatně o ceně za vybavení.  
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Usnesení č. 6/V/19: ZM pověřuje vedení města jednat s dědičkami domu paní Nohelové, 

Dukelské náměstí 98/27, Hustopeče, o prodeji tohoto domu za cenu do 8,5 milionu korun. Dále 

jednat samostatně o ceně za vybavení.  

 

Usnesení č. 7/V/19: ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 17. 6. 

2019.  

 

Usnesení č. 8/V/19: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ze dne 13. 6. 2019.  

 

Usnesení č. 9/V/19: ZM schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizační složky 

Marketing a kultura města Hustopeče  

 

Usnesení č. 10/V/19: ZM schvaluje Dodatek č. 6 ke zřizovací listině organizační složky 

Městské muzeum a galerie  

 

Usnesení č. 11/V/19: ZM schvaluje kupní smlouvu s …, …, 693 01 Hustopeče na prodej v 

geometrickém plánu č. 3678-9/2018 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 387/18 o 

výměře 25 m2 vzniklého z pozemku p.č. 387/1 v katastrálním území Hustopeče u Brna za 

částku 25.500 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Text smlouvy je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 12/V/19: ZM schvaluje kupní smlouvu s manžely … a …, bytem …, 693 01 

Hustopeče na prodej pozemků parc. č. KN 1370/5 vedeného jako ostatní plocha o výměře 17 

m2 a parc. č. 1370/4 vedeného jako ostatní plocha o výměře 35 m2 vše v katastrálním území 

Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za částku 50.960 Kč a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. Text smlouvy je součástí zápisu.  

 

Usnesení č. 13/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 

1262/1 sousedící s pozemky 1262/12 a p.č. 1262/39 v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 14/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 

1262/1 sousedící s pozemkem p.č. 1262/50 v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 15/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 

8399/27 v katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 16/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 2587 o 

výměře cca 200 m2 před nemovitostí na pozemku p.č. 2568 v katastrálním území Hustopeče u 

Brna.  

 

Usnesení č. 17/V/19: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 4542/328 o 

výměře 20 m2, vedený jako orná půda 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. 18/V/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4542/242 

v katastrálním území Hustopeče u Brna.  
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Usnesení č. 19/V/19: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 1875 o výměře 

178 m2, vedený jako zahrada 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. 20/V/19: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí darovací na budoucí převod 

částí pozemku p.č. KN 4536/172 o souhrnné výměře cca 67 m2 v katastrálním území Hustopeče 

u Brna pod budoucím kruhovým objezdem od společnosti Cosmonde, a.s., IČ: 45272859, se 

sídlem Dusíkova 795/7, 638 00 Brno a pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvy 

budoucí darovací.  

 

Usnesení č. 21/V/19: ZM bere na vědomí 3. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 

2019, kdy jsou příjmy ve výši 295 459 tis. Kč, výdaje ve výši 363 800 tis. Kč, financování ve 

výši 68 341 tis. Kč. 

 

Usnesení č. 22/V/19: ZM schvaluje navýšení provozního rozpočtu ZŠ Komenského ve výši 

610.000 Kč do 4. rozpočtového opatření města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 23/V/19: ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření města Hustopeče, na základě 

kterého jsou příjmy ve výši 298 091 tis. Kč, výdaje ve výši 371 300 tis. Kč, financování ve výši 

73 209 tis. Kč. 

 

 

V Hustopečích dne 20. 6. 2019  

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová                Mgr. Zdeněk Tupý                   Bc. Michal Vejpustek 

                starostka          ověřovatel    ověřovatel  

 


