
 M ě s t o   H u s t o p e č e 
starostka 

___________________________________________________________________________ 

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších předpisů svolává 

 

 XVII. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE 

 

ve čtvrtek 11. února 2021 v 15:30 hod. 

v sále Kina, vstup z ulice Janáčkova.  

 

PROGRAM:   

 

I. Zahájení 

II. Projednání změny č. 3 územního plánu města Hustopeče 

III. Sdělení starostky 

IV. Zpráva Finančního výboru 

V. Zpráva Kontrolního výboru 

VI. Hlavní body: 

a. Zápůjčka prostor Společenského domu na antigenní testování a očkování – COVID-19 

b. Nabídka k prodeji id. 1/2 pozemku p.č. 4740/51 v k.ú. Hustopeče u Brna 

c. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek p.č. 

3116/10 v k.ú. Hustopeče u Brna 

d. Darovací smlouva na část pozemku p.č. 4536/172 v k.ú. Hustopeče u Brna 

e. Podání žádostí o směnu pozemků p.č. 2615/2, 498/13, 3686 a 3685 v k.ú. Hustopeče u 

Brna na ČR – Státní pozemkový úřad 

f. Vyhlášení záměru na uzavření darovací smlouvy na pozemky či jejich části – 

rekonstrukce vodní nádrže Hustopeče 

g. Záměr vyhlášení směny pozemků p.č. 3277/5 za část p.č. 245 v k.ú. Hustopeče u Brna 

h. Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 1015/1 v k.ú. Hustopeče u Brna 

i. Smlouva o zániku věcného břemene - p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna 

j. Dodatek č. 1 ke směnné smlouvě mezi městem Hustopeče a VaK Břeclav 

k. Smlouva s VaK Břeclav na zajištění PD na intenzifikaci ČOV 

l. Vstup do tělesa vozovky na ul. Vinařská na p.č. 1329/83 a 1329/84  

m. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

n. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 

o. Obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví školské obvody zákl. a mateřských škol 

p. Aktualizace akčního plánu pro rok 2021 

q. Schválení odměn předsedům komisí za rok 2020 

r. Schválení upřesnění odměny za výkon více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

s. 1. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 2021 

t. Kontokorentní úvěr 

u. Žádosti spolků o dotace – 2021 

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

VIII. Příspěvky členů ZM 

IX. Diskuze občanů (pokračování) 

X. Kontrola přijatých usnesení 

XI. Závěr 

 

V Hustopečích dne 3.2.2021  

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová, 

starostka města 


