
Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 
dne 19. 12. 2019 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení  č.  1/IX/19: ZM  schvaluje program  dnešního  zasedání  v předložené  podobě
s následujícími změnami: doplnění v bodě n. o Rozpočtové opatření č. 8/2019, doplnění bodu
nn. Rozpočtové opatření č. 9/2019, oprava v bodě o. Návrh rozpočtu města Hustopeče na rok
2020  a  doplnění  bodu  y.  Sdělení  ve  věci  přípravy  projektu  Rekonstrukce  stadionu
v Hustopečích 

I. Zahájení
II. Sdělení starostky

III. Zpráva Finančního výboru
IV. Zpráva Kontrolního výboru
V. Hlavní body:

a. Smlouva o bezúplatném nabytí věcí nemovitých p.č. 4542/246, 4542/318, 4542/369,
4542/446, 4542/453, 4542/454 v lokalitě Gen. Peřiny, vše v k.ú. Hustopeče u Brna

b. Smlouva  o  bezúplatném  nabytí  pozemků  p.č.  1833/5,  1833/8,  1833/11,  1833/12,
1833/14, 1833/15 na ul. Dvořákova a ul. Alšova, v k.ú. Hustopeče u Brna

c. Smlouva o bezúplatném nabytí nemovitostí p.č. 108/7, 108/8, 218/1, 218/2, 218/4 na
ulici Bratislavská, v k.ú. Hustopeče u Brna

d. Smlouva  o  bezúplatném nabytí  nemovitostí  p.č.  4650/40,  4650/1  v  lokalitě  "Kraví
vrch" v k.ú. Hustopeče u Brna

e. Nabídka pozemků k odkoupení od Farming s.r.o. v k.ú. Hustopeče u Brna
f. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 283/4 a 256/2 pod částmi rodinných domů na

ul. Herbenova v k.ú. Hustopeče u Brna
g. Žádost o odkoupení pozemku či části pozemku p.č. 1262/1 v k.ú. Hustopeče u Brna
h. Žádost o koupi pozemků p.č. 5779/2 a 5780/2 v k.ú. Hustopeče u Brna
i. Žádost o koupi pozemku p.č. 5758/1 v k.ú. Hustopeče u Brna
j. Delegace kompetencí – vstupy do těles komunikací a veřejných ploch
k. Memorandum o spolupráci s městem Milevsko
l. Žádost FC o změnu smluv a navýšení dotace
m. Darovací smlouva – ECOBAT
n. Rozpočtové opatření č. 7/2019, Rozpočtové opatření č. 8/2019 – na vědomí
nn. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 9/2019
o. Návrh rozpočtu města Hustopeče na rok 2020
p. Přijetí kontokorentního úvěru městem
q. OZV č. 9/2019 o místním poplatku z pobytu
r. OZV o místním poplatku ze psů 
s. Schválení odměny pro neuvolněné zastupitele pro rok 2020
t. Stanovení paušální částky pro neuvolněné zastupitele
u. Schválení odměny předsedům komisí, kteří nejsou členy ZM za činnost v 2018 - 2019
v. Změna zřizovací listiny organizační složky Správa a údržba budov města Hustopeče
w. Změna územního plánu – čerpací stanice pro LNG
x. Informace o zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2020
y. Sdělení ve věci přípravy projektu Rekonstrukce stadionu v Hustopečích

VI. Diskuze občanů (v 18:00 - 18:30 hod.)
VII. Příspěvky členů ZM
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VIII. Diskuze občanů (pokračování)
IX. Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr

Usnesení č. 2/IX/19: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Schejbala a Bc. Josefa
Horáka.

Usnesení č. 3/IX/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/IX/19: ZM bere  na vědomí určení  zapisovatelky  paní  …,  administrativní
pracovnice kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/IX/19: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 11.
12. 2019.

Usnesení č. 6/IX/19: ZM bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru ZM ze
dne 17. 12. 2019.

Usnesení  č.  7/IX/19: ZM  schvaluje uzavření  smlouvy  o  bezúplatném  převodu  věcí
nemovitých, a to pozemku p.č. 4542/246, p.č. 4542/318, p.č. 4542/369, p.č. 4542/446, p.č.
4542/453, p.č. 4542/454 v k.ú. Hustopeče u Brna s Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 125 a,
619 00 Brno, IČ: 26957841. 

Usnesení č. 8/IX/19: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem, a to k pozemkům p.č.:  1833/5, p.č. 1833/8,  p.č. 1833/11, p.č.
1833/12, p.č. 1833/13, p.č. 1833/14, p.č. 1833/15, p.č. 1860/3, p.č. 1860/4, p.č. 1860/5 v k.ú.
Hustopeče  u  Brna  s  Českou  republikou  -  Úřadem  pro  zastupování  státu  ve  věcech
majetkových, Odloučeným pracovištěm Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 3, 690 15 Břeclav. 

Usnesení č. 9/IX/19: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovitým věcem, a to k pozemkům p. č.: 108/7, p. č. 108/8, p. č. 218/1, p. č. 218/2,
p. č. 218/4 v k. ú. Hustopeče u Brna s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových,  Odloučeným pracovištěm Břeclav,  náměstí  T.G.Masaryka 3,  690 15
Břeclav. 

Usnesení č. 10/IX/19: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k
nemovitým  věcem s  omezujícími  podmínkami  č.  UZSVM/BBV/10105/2019-BBVM,  a  to
pozemků parcela p. č. 4650/40 a p. č. 4650/41 v k. ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče z
vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, 128 00 Nově Město, Praha 2 do vlastnictví města Hustopeče. 

Usnesení č. 11/IX/19: ZM schvaluje jednat o koupi pozemků se společností Farming s.r.o.
Rybná 716/24, 110 00 Praha evidovaných na LV č. 786 v k.ú. Hustopeče u Brna. Jednání o
ceně je ponecháno na vedení města. 

Usnesení č. 12/IX/19: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 283/4 a p.č.
256/2, zapsaných jako zastavěná plocha a nádvoří na LV č. 10001 vše v k.ú. Hustopeče u
Brna. Text záměru je přílohou zápisu. Minimálně za cenu dokupu 300 Kč/m2.
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Usnesení č. 13/IX/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p. č. 1262/1
v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 14/IX/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 5779/2 a
p. č. 5780/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 15/IX/19: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 5758/1 o
výměře 480 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna. 

Usnesení č. 16/IX/19: ZM schvaluje vyhrazení kompetence dle § 102 odst. 3 zák. o obcích
rozhodování o věcech: souhlasu ke stavebním pracím v tělesech rekonstruovaných vozovek a
veřejných ploch města Hustopeče, a to po dobu 8 let od dokončení. O případných výjimkách
se rozhodne na zasedání zastupitelstva. 

Usnesení č. 17/IX/19: ZM schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci s městem Milevsko. 

Usnesení č. 18/IX/19: ZM schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí dotace s FC Hustopeče
z.s. Šafaříkova 538/19, Hustopeče, IČ: 64327451, na základě kterých dojde k přesunu částky
66 556 Kč z projektu -  rekonstrukce závlah na projekt - Osvětlení tréninkového hřiště na
sportovním stationu v Hustopečích. Text dodatku je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  19/IX/19: ZM  schvaluje navýšení  spolufinancování  města  na  projektu  FC
Hustopeče "Osvětlení tréninkového hřiště" o 117.951 Kč. Bude uhrazeno z rozpočtu města
pro rok 2019. 

Usnesení č. 20/IX/19: ZM schvaluje revokaci usnesení ZM č. 18/IX/19 a 19/IX/19 z důvodu
zjednodušení smluv o poskytnutí dotace. 

Usnesení č. 21/IX/19: ZM schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí dotace s FC Hustopeče z.
s., Šafaříkova 538/19, Hustopeče, IČ: 64327451, na základě kterého dojde ke snížení částky
spoluúčasti města Hustopeče na projektu rekonstrukce závlah o 66 556 Kč. 

Usnesení č. 22/IX/19: ZM schvaluje dodatek smlouvy o poskytnutí dotace s FC Hustopeče
z. s.,  Šafaříkova  538/19,  Hustopeče,  IČ:  64327451,  na  základě  kterého  dojde  ke  zvýšení
spoluúčasti města Hustopeče na projektu „Osvětlení tréninkového hřiště“ o 184.507 Kč. Bude
hrazeno z rozpočtu roku 2019. 

Usnesení  č.  23/IX/19: ZM schvaluje darovací  smlouvu s Asociací  rodičů dětí  s DMO a
přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s., Sokolovská 6062/32, Poruba, 708 00
Ostrava, IČO:01715640, kterou město poskytuje účelově určený finanční dar 50.000 Kč na
úhrady nákladů spojených s rehabilitací zdravotně postiženého …, bytem …, nebo pořízením
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro tuto osobu. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 24/IX/19: ZM bere na vědomí rozpočtová opatření města Hustopeče č.7/2019 a
č.8/2019. Texty rozpočtových opatření jsou přílohou zápisu. 

Usnesení č. 25/IX/19: ZM schvaluje 9. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2019,
které obsahuje pouze jednu změnu – snížení odvodu odpisů z Investičního fondu příspěvkové
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organizace ZŠ Hustopeče. Příjmy rozpočtu jsou 318 594 tis. Kč. Výdaje rozpočtu jsou 386
827 tis. Kč. Financování 68 233 tis. Kč. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 26/IX/19: ZM schvaluje rozpočet Města Hustopeče na rok 2020, který obsahuje:
příjmy ve výši 191 087 000 Kč, výdaje ve výši 192 259 000 Kč, financování ve výši 1 172
000 Kč. Text rozpočtu je přílohou zápisu. 

Usnesení     č.     27/IX/19:   ZM schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1382158309/19/
LCD s Českou spořitelnou a.s., IČ 45244782. 

Usnesení č. 28/IX/19: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 9/2019
o místním poplatku z pobytu. Text obecně závazné vyhlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení  č.  29/IX/19: ZM  schvaluje obecně  závaznou  vyhlášku  č.10/2019  o  místním
poplatku ze psů. Text vyhlášky je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 30/IX/19: ZM schvaluje stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva města Hustopeče v následující výši: člen ZM 1.086 Kč/měsíc, člen RM 4.345
Kč/měsíc, předsedové komisí nebo výborů 2.172 Kč/měsíc. 
V  případě  souběhu  výkonu  více  funkcí  bude  neuvolněnému  členovi  zastupitelstva  obce
poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za dvě různé funkce. Do tohoto souhrnu lze
zahrnout  pouze odměny za výkon funkce člena rady obce,  předsedy výboru zastupitelstva
obce, předsedy komise rady obce. 
Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví,
že odměny za výkon neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1.1.2020. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu náhradníkem. 

Usnesení č. 31/IX/19: ZM schvaluje stanovení výše paušální částky dle § 71 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva obce ve výši 215 Kč/hod., a za 8
hod. denně. Částka je stanovena pro kalendářní roky 2020-2021. 

Usnesení  č.  32/IX/19: ZM schvaluje určení  doby  nezbytně  nutné  k  výkonu  funkce  dle
ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pro neuvolněné zastupitele, kteří
jsou voleni jako členové rady města. Nezbytně nutná doba se stanovuje na 8 hodin v den
jednání rady města, které proběhlo dle radou schváleného harmonogramu (tj. 1 x za cca 14
dnů). 

Usnesení  č.  33/IX/19: ZM schvaluje udělení  jednorázového  peněžitého  plnění  (odměny)
předsedům  komisí  rady  města,  kteří  nejsou  zastupiteli,  ve  výši  rozdílu  roční  odměny
zastupitele předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to …, …, …, …, …, ... Výpočet
je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 34/IX/19: ZM schvaluje Dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizační složky
Správa a údržba budov města Hustopeče. 

Usnesení č. 35/IX/19: ZM bere na vědomí úpravy výše vodného a stočného pro rok 2020. 

4



Usnesení č. 36/IX/19: ZM ukládá RM prověřit možné překročení kompetencí RM ve věci
projektu  firmy  Čáslava  na  Kollárově  ulici,  kde  byla  vybudována  nově  infrastruktura
„bezbariérový chodník“ v 9. měsíci roku 2015.

V Hustopečích dne 19. 12. 2019 

…………………………….     ……………………………..         …………………………..
 PaedDr. Hana Potměšilová  Mgr. Pavel Schejbal         Bc. Josef Horák
                starostka       ověřovatel              ověřovatel 
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