
Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané
dne 20.08.2020 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení č. 1/XIII/20: ZM schvaluje program zasedání v upravené podobě oproti pozvánce.
Doplnění bodu c) 5. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020. 
Program: 
I. Zahájení 
II. Sdělení starostky 
III. Hlavní body: 

a) Podání  žádosti  o  bezúplatný  převod  pozemku  p.č.  1234/2  pod  chodníkem  na  ul.
Nádražní od ČR ÚZSVM 

b) Sleva na nájemném nebytových prostor v souvislosti s COVID 19
c) 5. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020

IV. Příspěvky členů ZM 
V. Diskuze občanů 
VI. Kontrola přijatých usnesení 
VII. Závěr 

Usnesení č. 2/XIII/20: ZM schvaluje ověřovatele zápisu: … a ... 

Usnesení č. 3/XIII/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/XIII/20:  ZM  bere  na  vědomí určení  zapisovatelky  …  administrativní
pracovnice kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/XIII/20: ZM schvaluje Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku č. 1234/2
vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12m2 pod stávajícím chodníkem
na ul.  Nádražní  od České republiky Úřadu pro zastupování  státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 

Usnesení  č.  6/XIII/20:  ZM schvaluje slevu  ve  výši  30  % na  nájemném na  nebytových
prostorech v majetku města Hustopeče u nájemce, který byl nucen v pronajatých prostorech
omezit či zastavit činnost v období od 1.4.-30.6.2020 v souvislosti s vládními nařízeními proti
šíření pandemie COVID 19: RaJ group. s.r.o., Böhmova 1776/15, 621 00 Brno, IČ:01749986.
Odpuštění části nájemného je s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38, odst. 1
zákona o obcích,  kterým je podpora podnikání v mimořádné situaci,  a zachování  dobrých
mravů ve smyslu §2, odst. 3 občanského zákoníku. 

Usnesení  č.  7/XIII/20:  ZM schvaluje pověření  řediteli  příspěvkové organizace  Sportovní
zařízení  města  Hustopeče  poskytnout  slevu  ve  výši  30  %  na  nájemném  na  nebytových
prostorech  v  majetku  města  Hustopeče  a  správě  Sportovní  zařízení  města  Hustopeče,  u
nájemců, kteří byli nuceni v pronajatých prostorech omezit či zastavit činnost v období od
březen–červen 2020 v souvislosti s vládními nařízeními proti šíření pandemie COVID 19: 
Házená Legata Hustopeče, z.s., Herbenova 983/B, 693 01 Hustopeče, IČ: 26609223, 
TJ Agrotec Hustopeče, Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655, 
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Vladimír Klemeš, IČ: 02965658, Na Sídlišti 959/3, 693 01 Hustopeče (Plavecký klub), 
Kristýna Klemešová, IČ: 88892093, Na Sídlišti 959/3, 693 01 Hustopeče (Plavecká škola), 
Lucie Filipovičová, Břeclav, Nádražní 972/95, IČ: 02540878 (plavání batolat). 
Odpuštění části nájemného je s odkazem na existenci důležitého zájmu obce dle § 38, odst. 1
zákona  o  obcích,  kterým je  podpora  zachování  služeb  v  mimořádné  situaci,  a  zachování
dobrých mravů ve smyslu §2, odst. 3 občanského zákoníku. 

Usnesení č. 8/XIII/20: ZM schvaluje 5.rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020, na
základě, kterého jsou 
Příjmy celkem: 212 239 tis. Kč 
Výdaje celkem: 276 292 tis. Kč 
Financování: 64 053 tis. Kč 
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