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Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení z XV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 

05.11.2020 v sále Společenského domu na ul. Herbenova 

I. Zahájení 
 

 

 

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

Doplněn bod f) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a bod g) Změna účelu 

použití poskytnutého daru Nemocnici Hustopeče p.o. 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Finančního výboru 

IV. Zpráva Kontrolního výboru 

V. Hlavní body: 

a. Žádost o odkup části pozemku parc.č. 4542/364 v k.ú. Hustopeče u Brna 

b. Převod pozemků od ČR - státního pozemkového úřadu  v katastrálním území Celné 

c. Smlouva o bezúplatném převodu stavby - okružní křižovatka 

d. 7. rozpočtové opatření města Hustopeče 2020 

e. Schválení názvů nových ulic na Křížovém vrchu 

f. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

g. Změna účelu použití poskytnutého daru Nemocnici Hustopeče p.o. 

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/XV/20: ZM schvaluje ověřovatele zápisu ... a ... 

 

Usnesení č. 3/XV/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/XV/20: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní ... administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka. 

 

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

 

 

Usnesení č. 6/XV/20: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 

4542/364 v k.ú. Hustopeče u Brna o výměře cca 16 m2. 

 

Usnesení č. 7/XV/20: ZM schvaluje úplatný převod pozemků p.č. KN 335/6 a st. p.č. KN 

171/1, 172/1, 173/1, 174, 175, 176, 177/1 v katastrálním území Celné vedeném u Katastrálního 

úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, které jsou ve vlastnictví 

Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 

00. 
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Usnesení č. 8/XV/20: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu stavby: Hustopeče - 

obslužná komunikace Brněnská - Žižkova, včetně OK od společnosti UNIPORT 

INVESTMENT I. s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČ: 04496418. 

 

Usnesení č. 9/XV/20: ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření města Hustopeče, na základě 

kterého jsou  

příjmy města ve výši 261 702 tis.Kč 

výdaje města ve výši 325 5252 tis.Kč 

financování ve výši 63 823 tis.Kč 

 

Usnesení č. 10/XV/20: ZM schvaluje názvy nových ulic v lokalitě na Křížovém vrchu: 

Akátová, Dubová, Habrová, Kaštanová. 

 

 

Usnesení č. 11/XV/20: ZM  schvaluje dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě  o poskytnutí 

individuální dotace z rozpočtu města s TJ Agrotec Hustopeče z.s., Šafaříkova 22, 693 01 

Hustopeče, IČ: 13690655 na spolufinancování rekonstrukce městského stadionu Hustopeče, 

kterým se upřesňuje účel čerpání dotace a posunuje termín k předložení vyúčtování dotace. 

Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 12/XV/20: ZM schvaluje změnu účelu použití poskytnutého daru Nemocnici 

Hustopeče p.o. 

 

 

 

 


