
 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 

 

 IV.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE 

 

ve čtvrtek 11.dubna 2019 v 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Radnice (vchod z náměstí) 

 

PROGRAM:   

 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Kontrolního výboru a Finančního výboru  

IV. Hlavní body: 

a. Žádost o prodej nebo směnu pozemků p.č. 1250/9 na ul. Bratislavská 

b. Žádost o prodej městského pozemku p.č. 1052 pod garáží 

c. Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 2500/117 na ul. Nádražní 

d. Žádost o prodej části pozemku p.č. 4542/253 na ul. Gen. Peřiny 

e. Žádost o prodej pozemku p.č. 4546/3 na ulici Alejní 

f. Kupní smlouva na prodej pozemku na ul. Bratislavská p.č. 3178/7 

g. Kupní smlouva na výkup pozemků na ul. Okružní p.č. 991/67, 991/68 

h. Smlouva o smlouvě budoucí směnné na ulici Bratislavská s ČR – Správou železniční 

dopravní cesty s. o. 

i. Podání žádosti o směnu s ČR – Lesy České republiky s. p. 

j. Žádost o souhlas se vstupem do pozemku na ulici Brněnská v souvislosti s připojením 

na kanalizaci 

k. Žádost o podporu projektů technického zhodnocení sportovišť 

l. Podání žádosti o dotaci – regenerace objektu Střelnice 

m. Změna zřizovacích listin organizačních složek města 

n. Schválení přírůstků a úbytků majetku příspěvkových organizací města za rok 2018 

o. Protokoly o kontrole příspěvkových organizací města 

p. Schválení účetní závěrky města Hustopeče za rok 2018 

q. Závěrečný účet města Hustopeče za rok 2018 

r. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2019 

s. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 2/2019 

t. Žádost o souhlas s pracovně právním vztahem zastupitele k městu 

u. Strategické řízení MěÚ Hustopeče – informace o ukončení projektu 

V. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 

VI. Příspěvky členů ZM 

VII. Diskuze občanů (pokračování) 

VIII. Kontrola přijatých usnesení 

IX. Závěr 

 

 

V Hustopečích dne 3.4.2019  

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová, 

starostka města 


