
Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Usnesení z XI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne
23.04.2020 v sále Společenského domu na ulici Herbenova,

Hustopeče

Usnesení  č.  1/IX/19: ZM  schvaluje program  dnešního  zasedání  v předložené  podobě
s následujícími změnami: doplnění bodu h – Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 2600/8
v k.ú. Hustopeče u Brna, doplnění bodu k – Schválení účetní závěrky města Hustopeče za rok
2019, doplnění bodu l – Závěrečný účet města Hustopeče za rok 2019, doplnění bodu m – 2.
rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020 

I. Zahájení
II. Hlavní body:

a. Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli (EPC)
b. Vyjádření k PD – EON, rozšíření NN, rezidence Kollárova + vstup do chodníku
c. Žádost o vyjádření k PD – RD …, Nerudova – vstup do chodníku
d. Podání žádosti v soutěži „Obec přátelská rodině a seniorům v roce 2020“
e. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. 1047/2, 1047/19 a 1047/20 v k.ú.

Hustopeče u Brna na ulici Žižkova od ČR-ÚZSVM
f. Směnná smlouva s Lesy ČR a dohoda o úhradě nákladů
g. Záměr  směny  části  městského  pozemku  p.č.  1045/1  za  část  pozemku  ve

vlastnictví třetí osoby p.č. 1046/1 vše v k.ú. Hustopeče u Brna
h. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 2600/8 v k.ú. Hustopeče u Brna
i. Žádost  o  prodej  části  pozemku  1833/2  v k.ú.  Hustopeče  u  Brna  na  rohu  ul.

Dvořákova a Tábory
j. Schválení  přírůstků  a  úbytků  majetku  příspěvkových  organizací  města  za  rok

2019
k. Schválení účetní závěrky města Hustopeče za rok 2019

III. Zpráva Finančního výboru
IV. Hlavní body /2:

l. Závěrečný účet města Hustopeče za rok 2019
m. 2. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020

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

VII. Příspěvky členů ZM
VIII. Diskuze občanů (pokračování)

IX. Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr

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

Usnesení č. 3/XI/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/XI/20: ZM bere  na vědomí určení  zapisovatelky  paní  …,  administrativní
pracovnice kanceláře tajemníka. 
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Usnesení č. 5/XI/20:  ZM schvaluje uzavření smlouvy o energetických službách určených
veřejnému zadavateli s vybraným dodavatelem Amper Savings a.s., Vídeňská 134/102, 619
00 Brno, IČ:  01428357 za částku 11.074.508 Kč včetně DPH a pověřuje  starostku města
podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 6/XI/20: ZM schvaluje projektovou dokumentaci investora E.ON Distribuce a.s.,
F.A.Gerstnera  2151/6,  České  Budějovice  na  stavbu  "Hustopeče,  Kollárova,  rozš.  NN,
rezidence" a pověřuje starostku podpisem situačního výkresu. 

Usnesení  č.  7/XI/20:  ZM  schvaluje povolení  vstupu  do  chodníku  na  ulici  Kollárova  v
Hustopečích  za  účelem realizace  přípojky  dle  projektu  „Hustopeče,  Kollárova,  rozš.  NN,
rezidence“ za podmínek uvedení chodníku do původního stavu a složení kauce ve výši 50.000
Kč. 

Usnesení č. 8/XI/20: ZM schvaluje vstup do chodníku na stavbu "RD na pozemku parc.č.
538, Nerudova" žadatele … …, …, Hustopeče. 

Usnesení č. 9/XI/20: ZM schvaluje Plán rozvoje rodinné politiky města Hustopeče 2020-
2021. Text je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení  č.  10/XI/20: ZM schvaluje Souhlas  s již  podanou dotační  žádostí  o  poskytnutí
neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní
úrovni pro rok 2020 pro I. dotační oblast „Obec přátelská rodině“ v soutěži „Obec přátelská
rodině  a  seniorům  2020.“  Metodika  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  pro  poskytnutí
neinvestiční  dotace  ze  státního  rozpočtu  na  rok  2020  vítězným  obcím  v  soutěži  „Obec
přátelská rodině a seniorům 2020.“ 

Usnesení  č.  11/XI/20: ZM schvaluje Souhlas  s již  podanou dotační  žádostí  o  poskytnutí
neinvestiční dotace MPSV ze státního rozpočtu na realizaci prorodinných aktivit na místní
úrovni  pro  rok  2020  pro  II.  dotační  oblast  „Obec  přátelská  seniorům“  v  soutěži  „Obec
přátelská  rodině  a  seniorům  2020.“  Metodika  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí  pro
poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 vítězným obcím v soutěži
„Obec přátelská rodině a seniorům 2020". 

Usnesení č. 12/XI/20: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým  věcem  č.  UZSVM/BBV/1761/2020-BBVM,  a  to  pozemků  parc.  č.  1047/2,
1047/19 a 1047/20 v k.ú. Hustopeče u Brna, obci Hustopeče z vlastnictví České republiky do
vlastnictví města Hustopeče.

Usnesení č. 13/XI/20: ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy na směnu pozemku parc. č.
4524 vedeného v KN jako lesní pozemek o výměře 10.426 m2 zapsaného na LV č. 11021 ve
vlastnictví města Hustopeče, v katastrálním území Kurdějov, vedeného u Katastrálního úřadu
pro  Jihomoravský kraj,  Katastrální  pracoviště  Hustopeče  za  pozemky ve  vlastnictví  Lesy
České republiky, s.p., se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec
Králové, a to část pozemku parc.č. 3163 vedeného v KN jako lesní pozemek v rozsahu dle
návrhu  geometrického  plánu  č.  3805-68/2019  nově  vytvořeného  a  vyčleněného  pozemku
parc.č. 3163/1 o orientační výměře 14.457 m2, nově vytvořeného a vyčleněného pozemku
3163/3  o  orientační  výměře  692  m2  a  část  pozemku  parc.č.  3169  v  rozsahu  dle  návrhu
geometrického  plánu  č.  3805-68/2019  nově  vytvořeného  a  vyčleněného  pozemku  parc.č.
3169/1 o výměře 1.213 m2 vše zapsané na LV č. 3066, katastrální území Hustopeče u Brna,
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vedené  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,  Katastrální  pracoviště  Hustopeče.
Současně bude zřízeno věcné břemeno – služebnost stezky a cesty na nově vytvořeném a
vyčleněném pozemku p.č. 3169/1 geometrickým plánem č. 3805-68/2019. Město Hustopeče
uhradí Lesům České republiky, s.p. částku 1.236,874 Kč, Lesy České republiky, s.p. uhradí
městu Hustopeče částku 168.070 Kč. 
Současně se schvaluje zřízení služebnosti (viz čl. V smlouvy), jelikož si Zastupitelstvo města
Hustopeče vyhradilo pro tento případ pravomoc ke schválení – viz ustanovení § 102 odst. 3
zákona o obcích, zákon č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Usnesení č. 14/XI/20: ZM schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemku p.č 1046/1 v
k.ú. Hustopeče u Brna, v majetku soukromého vlastníka o výměře 4 m2, za část pozemku p.č.
1045/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v majetku města Hustopeče o stejné výměře 4 m2. 

Usnesení  č.  15/XI/20: ZM  schvaluje vyhlášení  záměru  prodeje  pozemku  p.č.  2600/8  o
výměře 18 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna za částku 300 Kč/m2. 

Usnesení č. 16/XI/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. 17/XI/20: ZM schvaluje Přehled změn v majetku předaného k hospodaření v
roce 2019 a stav majetku předaného k hospodaření k 31.12.2019 příspěvkových organizací
města: 
Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace 
Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace 
Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvkový organizace 
Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace 
Sportovní zařízení města Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace 
Centrum volného času Hustopeče, okres Břeclav, příspěvková organizace 
Přehled změn je v příloze zápisu.

Usnesení č. 18/XI/20: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne
21.4.2020 

Usnesení č. 19/XI/20: ZM schvaluje účetní závěrku města Hustopeče za rok 2019. 

Usnesení č. 20/XI/20: ZM schvaluje Projednání Závěrečného účtu města Hustopeče za rok
2019 a  uzavírá  ho  vyjádřením:  ZM schvaluje  souhlas  s  celoročním vyjádřením,  a  to  bez
výhrad. 

Usnesení č. 21/XI/20: ZM schvaluje 2.rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2020 dle
přiloženého materiálu. 
Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 200.528 tis. Kč 
Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši 264.581 tis. Kč 
Financování je 64.053 tis. Kč. 

…………………………….. …………………………….. ……………………………. 
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PeadDr. Hana Potměšilová
starostka

Svoboda Marek
ověřovatel

Florusová Ingrid
ověřovatel
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