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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 
 

Usnesení z X. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané  

dne 27.02.2020 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/X/20: ZM schvaluje program dnešního zasedání v předložené podobě 

s následujícími změnami: doplnění v bodě V. b) Podání žádosti o dotaci na regeneraci objektu 

Střelnice. 

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) Podání žádosti o dotaci na regeneraci objektu Střelnice 

c) Vyjádření k PD – EON, rozšíření NN, rezidence Kollárova + vstup do chodníku 

d) Souhlas se vstupem do chodníku na ulicích Hybešova, Brněnská, Žižkova, Tyršova 

e) Darovací smlouva – klimatizace pro Nemocnici Hustopeče 

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

g) 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 

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

trafostanicí na ulici Bratislavská, Nádražní 

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

Herbenova 

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

Vinařská 

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

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

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

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

Hustopeče u Brna 

o) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

p) Dotace města organizacím a spolkům v roce 2020 

q) 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 

 

Usnesení č. 2/X/20: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Zdeňka Sedláčka a Mgr. Ing. Zbyňka 

Hádera. 
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Usnesení č. 3/X/20: 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/X/20: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/X/20: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

25.2.2020 

 

Usnesení č. 6/X/20: ZM bere na vědomí zápis z Kontrolního výboru ze dne 25. 2. 2020. 

 

Usnesení č. 7/X/20: ZM schvaluje doplnění Zprávy o uplatňování Územního plánu Hustopeče 

včetně pokynů pro zpracování Změny č. 3 územního plánu Hustopeče. Ve Změně č. 3 

Územního plánu Hustopeče bude prověřena v ploše s pozemky p. č. 4536/18, 4536/183 a 

4536/170 dle KN pro město Hustopeče u Brna změna využití pro záměr na vybudování čerpací 

stanice pro LNG, s omezením maximální výšky zástavby do 10 m. 

 

Usnesení č. 8/X/20: ZM schvaluje doplnění Zprávy o uplatňování Územního plánu Hustopeče 

včetně pokynů pro zpracování Změny č. 3 územního plánu Hustopeče o požadavek prověření 

jejího souladu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3 a se Zásadami 

územního rozvoje kraje. 

 

Usnesení č. 9/X/20: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z JMK na pořízení změny územního 

plánu města Hustopeče č. 3 

 

Usnesení č. 10/X/20: ZM schvaluje obsah projektu revitalizace budovy Střelnice (Sýpky), 

nacházející se na adrese Na Hradbách č.p. 463, Hustopeče. 

 

Usnesení č. 11/X/20: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci na revitalizaci budovy Střelnice 

(Sýpky), nacházející se na adrese Na Hradbách č.p. 463, Hustopeče v rámci výzvy vyhlášené 

MMR „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.“ 

 

Usnesení č. 12/X/20: ZM schvaluje povolení vstupu do chodníku na ulici Brněnská, Žižkova, 

Tyršova a Hybešova v Hustopečích za účelem realizace stavby „Hustopeče, Brněnská, obnova 

NN“ investora E.ON Distribuce a.s., za podmínek uvedení chodníku do původního stavu a 

složení kauce ve výši 100.000 Kč. 

 

Usnesení č. 13/X/20: ZM schvaluje darovací smlouvu s Nemocnicí Hustopeče, p. o., Brněnská 

716/41, 693 01 Hustopeče, IČ: 04212029, kterou město na obdarovaného převádí zabudovanou 

klimatizaci umístěnou na stanici ošetřovatelských lůžek č. 4 v nemocnici. Text smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 14/X/20: ZM schvaluje kupní smlouvu s …, nar…, bytem …, 693 01 Hustopeče 

na prodej městského pozemku p. č. 1052 vedeného jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného 

u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na LV č. 

10001, k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za cenu 5.700 Kč a náklady spojené s převodem 

pozemku. Text smlouvy je přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 15/X/20: ZM schvaluje kupní smlouvu s … nar… a … nar…, oba trvale bytem 

Herbenova 392/16 na prodej městského pozemku p.č. 283/4 zapsaného jako zastavěná plocha 

a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 3.600 Kč a náklady spojené s 

převodem nemovité věci. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 16/X/20: ZM schvaluje kupní smlouvu s … nar... a …, nar..., obě trvale bytem 

Herbenova 450/18, 693 01 Hustopeče na prodej městského pozemku p.č. 256/2 zapsaného jako 

zastavěná plocha a nádvoří na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna za cenu 3.900 Kč a náklady 

spojené s převodem nemovité věci. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 17/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1250/4, 

z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 3869-408/2016 

par. č. 1250/14 o orientační výměře cca 21 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna, 

minimálně za cenu min. 980 Kč/m2 nebo dle znaleckého posudku. Vždy však za tu vyšší. 

 

Usnesení č. 18/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č.3278/6 a 297/16, 

vedených jako ostatní plocha na LV č.10001 v k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro 

Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, minimálně za cenu min. 980 Kč/m2 nebo 

dle znaleckého posudku. Vždy však za tu vyšší. 

 

Usnesení č. 19/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 1329/78, nově 

vytvořeného a vyčleněného na základě geometrického plánu č. 3153-231/2012 z pozemku p.č. 

1329/2 v k.ú. Hustopeče u Brna. Za cenu minimálně 980 Kč/m2 nebo za cenu dle znaleckého 

posudku. Vždy však za tu vyšší. 

 

Usnesení č. 20/X/20: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č.1833/2 o 

výměře 2x10 m vedeného jako ostatní plocha, zapsaného na LV č. 10001, v k.ú. Hustopeče u 

Brna 

 

Usnesení č. 21/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 376/8, o 

výměře cca 24 m2, u p.č. 3337/4 o výměře cca 15 m2 a p.č. 3339/1 o výměře cca 55 m2 vše v 

katastrálním území Hustopeče u Brna za cenu minimálně 980 Kč/m2 nebo za cenu dle 

znaleckého posudku. Vždy však za tu vyšší. 

 

Usnesení č. 22/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků parc. č. KN 3975 

vedeného jako orná půda o výměře 6798 m2 a parc. č. KN 3976 vedeného jako ostatní plocha 

o výměře 1962 m2 na LV č. 1234 v katastrálním území Starovičky minimálně za cenu min. 30 

Kč/m2 nebo dle znaleckého posudku. Vždy však za tu vyšší. 

 

Usnesení č. 23/X/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

darovací s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 60182 Brno na budoucí darování 

částí pozemku Města Hustopeče parc.č. KN 1250/4 o orientační výměře 204 m2 v k.ú. 

Hustopeče u Brna Jihomoravskému kraji, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 s 

podmínkou, že následná darovací smlouva bude uzavřena teprve po vybudování nového 

parkování Jihomoravským krajem v areálu Nemocnice Hustopeče v rozsahu alespoň 57 míst. 
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Usnesení č. 24/X/20: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 1/2020 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství, verze 2, vypuštěn bod n. 

 

Usnesení č. 25/X/20: ZM schvaluje, aby … a … mohli hlasovat v otázce dotací. 

 

Usnesení č. 26/X/20: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně následného 

uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel: 

1) Lukáš Troubil, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na závody v kulturistice – Kat. 

Mens Physique ve výši 13.000 Kč 

2) Plavecký klub Hustopeče, o.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pronájem 

tréninkových hodin na bazéně v Hustopečích na rok 2020 ve výši 140.000 Kč 

3) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na trenéry a 

jejich vzdělávání v roce 2020 ve výši 30.000 Kč 

4) Fitness Freedom race team z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

všeobecnou sportovní přípravu v roce 2020 ve výši 15.000 Kč 

6) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na platy trenérů v roce 

2020 ve výši 204.000 Kč 

7) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na nájemné a pokrytí 

provozních nákladů v roce 2020 ve výši 650.000 Kč 

8) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost a provozní 

náklady v roce 2020 ve výši 330.000 Kč 

9) Svaz tělesně postižených v České republice, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na osvětovou, vzdělávací, poznávací a relaxační činnost ve výši 60.000 Kč 

10) Divadelní soubor Motýl z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

divadelního spolku ve výši 500 Kč 

11) Modelářský klub Hustopeče p.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na 9. ročník 

modelářské soutěže „O Jihomoravský pohár“ konané dne 27.-28.6.2020 ve výši 1.000 Kč 

12) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

– zajištění dopravy mládeže, pronájem sportovních ploch, materiální vybavení 

mládežnických mužstev, pořádání turnajů, soustředění a reprezentaci klubu ve výši 310.000 

Kč 

13) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na údržbu 

hřišť, kabin a pokrytí provozních nákladů v roce 2020 ve výši 185.000 Kč 

14) Fotbalový klub FC Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

podporu trenérů mládeže v roce 2020 ve výši 105.850 Kč 

15) Malovaný kraj, o.s, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na vydávání časopisu 

„Malovaný kraj“ ve výši 1.000 Kč 

18)  Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci z rozpočtu města na podporu činnosti v roce 2020 ve 

výši 300.000 Kč 

19)  Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci z rozpočtu města na podporu trenérů mládeže v roce 

2020 ve výši 56.940 Kč 

20)  Muzejní spolek Hustopeče o.s., dotaci z rozpočtu města na kulturní činnost a aktivity 

Muzejního spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve výši 19.000 

Kč. 

21)  Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

činnost TS Danceverzity 2020 a spolupráci s evropskými tanečními studii v rámci projektu 

EU Erasmus ve výši 30.000 Kč 



5 

22)  Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

výmalbu kostela sv. Václava a sv. Anežky české ve výši 100.000 Kč 

23)  FBC Hustopeče, z.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na podporu setrvání v 

Amatérské florbalové lize ve výši 5.000 Kč 

24)  JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na zařízení skautské klubovny ve výši 20.560 Kč 

25)  JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, o. s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče 

na uhrazení části spotřeby energií skautské klubovny ve výši 20.000 Kč 

26)  Moravský rybářský svaz, z.s., dar z rozpočtu města na rybářské závody dětí ve výši 5.000 

Kč. 

27)  L.F. Club Karate, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na podporu činnosti 

karate, účast na soutěžích, školení trenérů a pořízení sportovního vybavení ve výši 30.000 

Kč 

28)  Šachový klub Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

šachového klubu ve výši 15.000 Kč 

29)  Fotoklub Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace na činnost spolku a přípravu a zpracování 

projektu „Hustopeče a okolí ve výtvarné fotografii“ ve výši 10.000 Kč. 

Jednotlivé smlouvy o dotacích a darech jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 27/X/20: ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020. 

Příjmy rozpočtu se navyšují o 23 179 tis. Kč na 214 266 tis. Kč, 

výdaje rozpočtu se navyšují o 86 060 tis. Kč na 278 319 tis. Kč a 

financování je změněno o 62 882 tis. Kč na 64 053 tis. Kč. Text rozpočtového opatření je 

přílohou zápisu. 

 

 

 

 

…………………………  ………………………… ………………………… 

PaedDr. Hana Potměšilová        Zdeněk Sedláček  Mgr. Ing. Zbyněk Háder 

starostka    ověřovatel   ověřovatel 


