
 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 

 

 VI.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE 

 

ve čtvrtek 19. září 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. Zadání změny č. 3 Územního plánu města Hustopeče 

b. Komunitní plán sociálních služeb 

c. Finanční deklarace sociálních služeb 

d. Žádost o odkup pozemků v lokalitě ul. Habánská a Nádražní p.č. 2593, 2601/6, 2602/1, 

2594, 2600/5, 2601/3, 2601/2, 2601/12, 2601/7 v k.ú. Hustopeče u Brna 

e. Žádost o odkup části pozemku 384/1 ul. Na Hradbách 

f. Žádost o odkup pozemků či jejich částí p.č. 346/3, 376/26, 3349/1, 3350/4 ul. Herbenova 

g. Žádost o prodej pozemku p.č. 376/18 na ulici Herbenova 

h. Bezúplatné nabytí pozemku v lokalitě ul. Alejní p.č. 4544/167 v k.ú. Hustopeče u Brna 

i. Převod pozemků od státního pozemkového úřadu - k.ú. Celné v obci Těchonín 

j. Záměr směny pozemku města p.č. 4546/3 na ulici Alejní za pozemek 4544/96 a části 

pozemků 4546/7, 4546/8, 4546/11, 4546/12 ve vlastnictví společnosti VaK Břeclav a.s. 

k. Žádost o stanovisko k návrhu na odstranění duplicitního zápisu k pozemkům na LV 11895  

l. Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1875, zahrady na ul. Alšova 

m. Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 4542/328 na ul. Gen. Peřiny 

n. Kupní smlouva – dům po pí. Nohelové 

o. Žádost o zrušení věcného břemene k pozemku p.č. 2600/4 

p. Smlouva o smlouvě budoucí darovací částí pozemku p.č. KN 4536/172 

q. Dodatek č. 4 k darovací smlouvě – JMK 

r. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 4650/40, 4650/41 v k.ú. Hustopeče u Brna 

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

t. Dotace spolkům 2019 - druhé kolo 

u. 4.rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2019 

v. 5.rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2019 

w. Úprava výše poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu. 

x. OZV o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

y. Přijetí kontokorentního úvěru 

z. Zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu zaměstnanců města 

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 11.9.2019  

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová, 

starostka města 


