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 Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z VIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané  

dne 14. 11. 2019 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

 

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

s následujícími změnami: doplnění bodu II. a. Zpráva z Finančního a Kontrolního výboru a 

bodu III. r. Schválení nových ulic v lokalitě Křížový vrch., zrušení bodu III. l. Žádost o 

souhlas s dělením pozemku 4542/319 - Němec Jiří stavitel 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

II. a. Zpráva z Finančního a Kontrolního výboru 

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 

r. Schválení nových ulic v lokalitě Křížový vrch 

IV. Diskuze občanů 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Kontrola přijatých usnesení 

VII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/VIII/19: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Bc. Petra Semeráda a MUDr. Milana 

Poula. 

 

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

pracovnice kanceláře tajemníka.  
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Usnesení č. 5/VIII/19: ZM bere na vědomí petici ulice Alšova k dopravní situaci.  

 

Usnesení č. 6/VIII/19: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 7. 

11. 2019. 

 

Usnesení č. 7/VIII/19: ZM schválilo doplnění členů Kontrolního výboru o … a … 

 

Usnesení č. 8/VIII/19: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s …, trvale bytem …, 693 01 

Hustopeče.na prodej pozemku ve vlastnictví města Hustopeče p.č. 384/16 vytvořeného a 

vyčleněného na základě geometrického plánu o výměře 21 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za 

částku 7.300 Kč. 

 

Usnesení č. 9/VIII/19: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s … a …, trvale bytem …, 693 

01 Hustopeče na prodej pozemku ve vlastnictví města p.č. 376/18 ostatní plocha o výměře 41 

m2 a prodej části pozemku ve vlastnictví města p.č. 3321, z něhož bude nově vytvořený a 

vyčleněný pozemek geometrickým plánem č. 2855-52/2010 p.č. 3321/1 o výměře 22 m2, vše 

v k.ú. Hustopeče u Brna, celkem za 19.900 Kč.  

 

Usnesení č. 10/VIII/19: ZM schvaluje revokaci usnesení č. 15/III/19 ze dne 7. 2. 2019.  

 

Usnesení č. 11/VIII/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 vzniklý z pozemku p.č. 982/18 

za pozemky města Hustopeče p.č. 982/114, p.č. 982/112 a p.č. 982/113 a to za úhradu pozemků 

společnosti Westfalia Metal ve výši 241.500 Kč a za úhradu pozemků městu Hustopeče ve výši 

8.128.500 Kč (doplatek ke směnné smlouvě, který obdrží město Hustopeče, činí 7.887.000 Kč). 

Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/VIII/19: ZM schvaluje záměr na uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku 

parc. č. 4524 vedeného v KN jako lesní pozemek o výměře 10.426 m2 zapsaného na LV č. 

11021 ve vlastnictví města Hustopeče, v katastrálním území Kurdějov, vedeného u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče za pozemky ve 

vlastnictví třetí osoby: část pozemku parc. č. 3163 vedeného v KN jako lesní pozemek v rozsahu 

dle návrhu geometrického plánu č. 3805-68/2019 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

parc. č. 3163/1 o orientační výměře 14.457 m2, nově vytvořeného a vyčleněného pozemku 

3163/3 o orientační výměře 692 m2 a část pozemku parc. č. 3169 v rozsahu dle návrhu 

geometrického plánu č. 3805-68/2019 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parc. č. 

3169/1 o výměře 1.213 m2 vše zapsané na LV č. 3066, katastrální území Hustopeče u Brna, 

vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče. 

Současně bude zřízeno věcné břemeno – služebnost stezky a cesty na nově vytvořeném a 

vyčleněném pozemku p.č. 3169/1 geometrickým plánem č. 3805-68/2019. Rozdíl ve výměře 

směňovaných pozemků bude finančně vypořádán za cenu stanovenou dle znaleckého posudku.  

 

Usnesení č. 13/VIII/19: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemek p.č. 1047/23 v 

k.ú. Hustopeče u Brna od společnosti UNIPORT s.r.o., se sídlem Novomoravanská 321/41, 619 

00 Brno, IČ: 29247632.  
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Usnesení č. 14/VIII/19: ZM schvaluje Kupní smlouvu s panem …, Kupkova …, 690 02 

Břeclav na koupi pozemku 982/32 vedený jako orná půda o výměře 275 m2 v katastrálním 

území Hustopeče u Brna za cenu 137.500 Kč.  

 

Usnesení č. 15/VIII/19: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků na ulici 

Bratislavská p.č. KN 1253/1, 1253/2, 1253/7, 1253/8, 1253/17, 1252/51 vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2. 

 

Usnesení č. 16/VIII/19: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku, na 

kterém se nachází chodník p.č. KN 806/7 v katastrálním území Hustopeče u Brna od České 

republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.  

 

Usnesení č. 17/VIII/19: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 

888/7, vedeném jako ostatní plocha o výměře 52 m2 vedeném katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí v katastrálním území Celné od České 

republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2.  

 

Usnesení č. 18/VIII/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č.1370/11 

vedeného jako ostatní plocha a dále části p.č.1370/1 vedeného jako ostatní plocha, vše na LV 

č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna mimo zastavěnou plochu chodníku k sousednímu RD č.p. 

411/25.  

 

Usnesení č. 19/VIII/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5593/107 v 

k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 10001 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 20/VIII/19: ZM schvaluje připojení stavby „Oplocení pozemku + Sjezd na 

komunikaci“ investora … a … …, 693 01 Hustopeče na místní komunikaci na pozemku p.č. 

2185/5 v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 21/VIII/19: ZM schvaluje poskytnutí daru Nemocnici Hustopeče ve výši 100.000 

Kč z rozpočtu města pro rok 2020 z ORJ 204 Dotace z rozpočtu města 

 

Usnesení č. 22/VIII/19: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 8/2019, 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, kterou je stanoven poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 

600 Kč za osobu a rok. Osvobození od poplatku bude nově i pro narozené děti do ukončení 

prvního roku života.  

 

Usnesení č. 23/VIII/19: ZM schvaluje 6. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2019, 

kdy se: 

celkové příjmy zvýší o 474 000 Kč na konečnou částku 309 628 tis. Kč. 

celkové výdaje zvýší také o 474 tis. Kč na konečnou částku 382 837 tis. Kč 

financování ve výši 73 209 tis. Kč zůstává beze změn. 

 

Usnesení č. 24/VIII/19: ZM schvaluje vytyčení nových ulic v lokalitě „Křížový vrch“ podle 

schválené územní studie S2:  

• prodloužení současné ulice Kpt. Jaroše podle Přílohy, varianta č. 1  
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• schválení čtyř nových ulic a jejich napojení na stávající uliční síť podle Přílohy, varianta č. 1.  

 

Usnesení č. 25/VIII/19: ZM schválila doplnění programu o projednání zvláštního užívání 

komunikace a vstup do chodníku na ulici Hybešova. 

 

Usnesení č. 26/VIII/19: ZM schválila zvláštní užívání komunikace, vstup do nového chodníku 

na ulici Hybešova z domu č.p. …, žadateli …, …, z důvodu vybudování kanalizační přípojky 

s kaucí 5.000 Kč. 

 

 

V Hustopečích dne 14. 11. 2019  

Zapsala Kristýna Dufková 

 

 

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová    Bc. Petr Semerád        MUDr. Milan Poul 

                starostka         ověřovatel                ověřovatel  

 


