
 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 

 

 X.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE 

 

ve čtvrtek 27.února 2020 v 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Radnice (vchod z náměstí) 
 

 

PROGRAM:   
 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Finančního výboru 

IV. Zpráva Kontrolního výboru 

V. Hlavní body: 

a. Změna územního plánu – čerpací stanice pro LNG 

b. Žádost o vyjádření k PD – EON, rozšíření NN, rezidence Kollárova, souhlas se 

vstupem do pozemku 

c. Souhlas se vstupem do chodníku na ulicích Hybešova, Brněnská, Žižkova, Tyršova 

d. Darovací smlouva – klimatizace pro Nemocnici Hustopeče 

e. Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1052 v k.ú. Hustopeče u Brna pod garáží  

f. Kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 283/4 a 256/2 v k.ú. Hustopeče u Brna pod 

částmi rodinných domů na ulici Herbenova 

g. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1250/4 v k.ú. Hustopeče u Brna pod plánovanou 

distribuční trafostanicí na ulici Bratislavská, Nádražní 

h. Žádost o prodej pozemků 297/16 a 3278/6 v k.ú. Hustopeče u Brna za sklepem na ulici 

Herbenova 

i. Žádost o prodej pozemku p.č. 1329/78 v k.ú. Hustopeče u Brna před sklepem na ulici 

Vinařská 

j. Žádost o prodej části pozemku p.č.1833/2 na ul. Dvořákova 

k. Žádost o prodej částí pozemků p.č. 376/8, 3339/1 a 3337/4 v k.ú. Hustopeče u Brna 

l. Žádost o znovu projednání žádosti o prodej pozemků 3975 a 3976 v k.ú. Starovičky 

m. Žádost o uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku p.č. 1074/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna 

n. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

o. Dotace města organizacím a spolkům v roce 2020 

p. 1. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020 

VI. Diskuze občanů (v 18:00 - 18:30 hod.) 

VII. Příspěvky členů ZM 

VIII. Diskuze občanů (pokračování) 

IX. Kontrola přijatých usnesení 

X. Závěr 

 

V Hustopečích dne 18.2.2020 

  

PaedDr. Hana Potměšilová, 

starostka města 


