
 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 

 

 VIII.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE 

 

ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Radnice (vchod z náměstí) 
 

 

 

 

PROGRAM:   
 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Hlavní body: 

a. Kupní smlouva – část p.č. 384/1 k.ú. Hustopeče u Brna 

b. Kupní smlouva - p.č. 376/18 a část p.č. 3321 v k.ú. Hustopeče u Brna 

c. Směnná smlouva – pozemky p.č. 982/51 a části p.č. 982/18 spol. Westfalia Metal s.r.o. 

za pozemky 982/112, 982/113, 982/114 Města Hustopeče vše k.ú. Hustopeče u Brna 

d. Vyhlášení záměru na směnu pozemku města Hustopeče p.č. 4524 v k.ú. Kurdějov za části 

pozemků p.č. 3163 a 3169 v k.ú. Hustopeče u Brna 

e. Darovací smlouva – pozemek p.č. 1047/23 v k.ú. Hustopeče u Brna 

f. Kupní smlouva na koupi pozemku p.č. 982/32 v k.ú. Hustopeče u Brna  

g. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků - 1253/1, 1253/2, 1253/7, 1253/8, 1253/17, 

1252/51 v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR – ÚZSVM, zeleň na ulici Bratislavská 

h. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 806/7 v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR 

– ÚZSVM, na ulici Šafaříkova 

i. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 888/7 v k.ú. Celné od ČR – ÚZSVM 

j. Žádost o odprodej pozemku p.č. 1370/11 a části p.č. 1370/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

k. Žádost o odprodej pozemku p.č. 5593/107 v k.ú. Hustopeče u Brna 

l. Žádost o souhlas s dělením pozemku 4542/319 - Němec Jiří stavitel 

m. Souhlas s připojením nemovitosti k místní komunikaci 

n. Delegace kompetencí – vstupy do těles komunikací a veřejných ploch 

o. Poskytnutí daru Nemocnici Hustopeče 

p. Úprava výše poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu. 

q. 6.rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2019 

IV. Diskuze občanů 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Kontrola přijatých usnesení 

VII. Závěr 

 

V Hustopečích dne 6.11.2019  

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová, 

starostka města 


