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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení z XVI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 17. 12. 2020 v sále Společenského domu na ul. Herbenova 

Usnesení č. 1/XVI/20: ZM schvaluje program zasedání v upravené podobě oproti pozvánce.  

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Finančního výboru 

IV. Zpráva Kontrolního výboru 

V. Hlavní body: 

a. Směnná smlouva části pozemku p.č. 982/42 za pozemek 982/130 v k.ú. Hustopeče u 

Brna 

b. Smlouvy k pozemkům pod parkovištěm – Jednota, spotř. družstvo 

c. Žádost o odprodej části pozemku p. č. 1249/71 na ul. Vinařská 

d. Žádost o výmaz věcného břemene na pozemku p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna 

e. Žádost o povolení vstupu do tělesa chodníku – itself, Nádražní 

f. Žádost o povolení vstupu do tělesa chodníku pro Jihomoravský kraj na ul. Žižkova 

g. Revokace – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí individuální dotace 

na Rekonstrukci městského stadionu Hustopeče 

h. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 8/2020 

i. Rozpočet města Hustopeče pro rok 2021 

j. Střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče 2022-2023 

k. Návrh mimořádné odměny pro uvolněné zastupitele 

VI. Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.) 

VII. Příspěvky členů ZM 

VIII. Diskuze občanů (pokračování) 

IX. Kontrola přijatých usnesení 

X. Závěr 

 

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

 

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

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XVI/20: ZM projednalo předběžný souhlas s prodejem pozemků pod 

trafostanicemi. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo nezná detaily (poloha, výměry) dotčených 

pozemků a současně nejsou splněny podmínky zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, týkající se 

povinného zveřejňování záměru zcizení nemovitého majetku, nemůže dát ZM ani předběžný 

souhlas s prodejem pozemků města.  

 

Usnesení č. 6/XVI/20: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

15. 12. 2020.  

 

Usnesení č. 7/XVI/20: ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 

16. 12. 2020. 
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Usnesení č. 8/XVI/20: ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy na část pozemku p.č. 982/42 

ve vlastnictví města Hustopeče výměře 30 m2 za pozemek 982/130 ve vlastnictví ….., trvale 

bytem …., 693 01 Hustopeče, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Doplatek ze strany …. činí 19.600 

Kč  

 

Usnesení č. 9/XVI/20: ZM schvaluje kupní smlouvu s Jednotou, spotřebním družstvem v 

Mikulově, Kostelní nám. 157/9, 692 01 Mikulov, IČ: 00032247, kterou město kupuje 

pozemky p.č.1047/21, 8351/13 a 8351/14, vše vedené jako ostatní plocha v k.ú. Hustopeče u 

Brna, zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, 

na listu vlastnictví č. 11061 za cenu 135.000 Kč a náklady spojené s převodem vlastnického 

práva. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/XVI/20: ZM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na parkovací plochu na 

pozemcích p.č. KN 1047/4 a p.č. 1047/2 o souhrnné výměře 360 m2 na ul. Žižkova s délkou 

trvání smlouvy 20 let s možností opce. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 11/XVI/20: ZM neschvaluje vyhlášení záměru odprodeje části pozemku p.č. 

1249/71, na ul. Vinařská, v k.ú. Hustopeče u Brna. Možnost prodeje řešit až po dokončení 

projektu elektrifikace trati Hustopeče – Šakvice, a vyhodnocení dopravní zátěže na celou 

lokalitu a možnosti parkování autobusů.  

 

Usnesení č. 12/XVI/20: ZM schvaluje souhlas s výmazem věcného břemene na pozemku 

p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna, za cenu dle znaleckého posudku na stanovení ceny 

věcného břemene, případně stanovení rozdílu časové prodejní ceny pozemku s věcným 

břemenem a bez břemene, plus náklady na znalecký posudek. Zadavatelem posudku bude 

město. Znalecký posudek bude zadán po úhradě zálohy na znalecký posudek žadatelem o 

výmaz.  

 

Usnesení č. 13/XVI/20: ZM schvaluje vstup do tělesa chodníku na ulici Nádražní 

společnosti itself s.r.o., Pálavské nám. p.č. 1234/1, 1235/15, 1236/1, Brno z důvodu výstavby 

optické sítě.  

 

Usnesení č. 14/XVI/20: ZM schvaluje souhlas se vstupem do chodníku na ul. Žižkova na 

vybudování přípojky kanalizace z areálu nemocnice pro žadatele Jihomoravský kraj, 

s podmínkami, které budou stanoveny Radou města Hustopeče na základě připomínek 

stavební komise.  

 

Usnesení č. 15/XVI/20: ZM schvaluje revokaci usnesení č. 11/XV/20, kterým došlo ke 

schválení dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 

města Hustopeče TJ Agrotec Hustopeče, z.s., Šafaříkova 22, 693 01 Hustopeče, IČ: 13690655 

pro poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu a díla Rekonstrukce městského 

stadionu Hustopeče v částce 10.000.000 Kč.  

 

Usnesení č. 16/XVI/20: ZM schvaluje dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu města Hustopeče TJ Agrotec Hustopeče, z.s., Šafaříkova 22, 

693 01 Hustopeče, IČ: 13690655 pro poskytnutí příspěvku na spolufinancování projektu a 

díla rekonstrukce městského stadionu Hustopeče v částce 10.000.000 Kč.  

 

Usnesení č. 17/XVI/20: ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření města Hustopeče 2020, kdy:  

celkové příjmy jsou 268.602.000 Kč, 

celkové výdaje jsou 326.230.000 Kč a 

financování činí 57.628.000 Kč. 
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Usnesení č. 18/XVI/20: ZM schvaluje Rozpočet města Hustopeče na rok 2021, kdy: 

příjmy jsou ve výši 180.278.000 Kč, 

výdaje ve výši 180.278.000 Kč a  

financování 0 Kč.  

 

Usnesení č. 19/XVI/20: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023.  

 

Usnesení č. 20/XVI/20: ZM schvaluje v souladu s §76 zákona č.128/2000Sb. schválila 

mimořádnou odměnu starostce PaedDr. Haně Potměšilové ve výši jednonásobku odměny 

starosty.  

Odměna se uděluje za mimořádný rozsah pracovních výkonů při investičních akcích, zejména 

spolupráci s JMK při plánování domova pro seniory. Dále za výkon při jednáních se Správou 

železnic (dříve SŽDC ), Kordisem a projektanty při modernizaci a elektrizaci železnice.  

 

Usnesení č. 21/XVI/20: ZM schvaluje v souladu s § 76 zákona č. 128/2000 Sb. schválila 

mimořádnou odměnu místostarostovi Bořivoji Švástovi ve výši jednonásobku odměny 

místostarosty.  

Odměna je udělena za mimořádný rozsah prací při řešení projektů ÚSES (konzultace, 

vyjednávání s majiteli a nájemníky pozemků). O vynikající práci svědčí nově přiznaná dotace 

na ÚSES III. Dále se odměna uděluje za výbornou koordinaci při řešení realizace cyklostezky 

a bezbariérových tras v Hustopečích (opakovaná jednání a další konzultace na Státním fondu 

dopravní infrastruktury).  

 

 

 

 


