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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení ze XVII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané  

dne 11.02.2021 v sále Kina Hustopeče 

Usnesení ZM č. 1/XVII/21: ZM schvaluje program zasedání dnešního zastupitelstva:   

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 (v 18:00 – 18:30 hod.)  

VIII. Příspěvky členů ZM  

IX. Diskuze občanů (pokračování)  

X. Kontrola přijatých usnesení  

XI. Závěr  

 

Usnesení ZM č. 2/XVII/21: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Schejbala a Bc. 

Petra Semeráda. 

 

Usnesení ZM č. 3/XVII/21: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť, vždy 

se samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek.  
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Usnesení ZM č. 4/XVII/21: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení ZM č. 5/XVII/21: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze 

dne 09.02.2021.  

 

Usnesení ZM č. 6/XVII/21: ZM schvaluje výpůjčku prostor Společenského domu na ulici 

Herbenova pro Nemocnici Tišnov pro provoz odběrového místa na provádění vyšetření na 

stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů pro 

veřejnost. Výpůjčka je schválena na období od 04.02.2021 do 31.07.2021, s měsíční opcí. 

Výpůjčka zdarma je z důvodu veřejného zájmu obce dle § 38, odst. 1 zákona o obcích, kterým 

je zajištění protiepidemických opatření v mimořádné situaci.  

 

Usnesení ZM č. 7/XVII/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky prostor Společenského 

domu na ulici Herbenova pro provoz očkovacího centra na provádění očkování proti viru SARS 

CoV-2 pro veřejnost. Výpůjčka se vyhlašuje na období od 01.03.2021 do 31.08.2021, s měsíční 

opcí. Výpůjčka zdarma je z důvodu veřejného zájmu obce dle § 38, odst. 1 zákona o obcích, 

kterým je zajištění protiepidemických opatření v mimořádné situaci. Současně zastupitelstvo 

města pověřuje radu města výběrem vypůjčitele k užívání prostor společenského domu 

k účelu stanovenému záměrem a následnému schválení smlouvy o výpůjčce.  

 

Usnesení ZM č. 8/XVII/21: ZM neschvaluje koupi id. 1/2 pozemku p.č. 4740/51, orná půda 

o výměře 2.501 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna od společnosti VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, 

186 00 Praha 8, IČ: 04817320.  

 

Usnesení ZM č. 9/XVII/21: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického 

práva k nemovité věci č. UZSVM/BBV/5827/2020-BBVM, a to pozemku p.č. 3116/10 v k.ú. 

Hustopeče u Brna, obci Hustopeče u Brna z vlastnictví České republiky do vlastnictví města 

Hustopeče.  

 

Usnesení ZM č. 10/XVII/21: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 

KN 3116/1 v k.ú. Hustopeče od Brna od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, do 

majetku města Hustopeče.  

 

Usnesení ZM č. 11/XVII/21: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností 

Cosmonde, a.s., se sídlem Dusíkova 795/7, 638 00 Brno, IČ: 45272859 na část pozemku p.č. 

4536/172 v rozsahu geometrickým plánem č. 3983-4458/2021 nově vytvořeného a vyčleněného 

pozemku p.č. 4536/190 o výměře 429 m2.  

 

Usnesení ZM č. 12/XVII/21: ZM schvaluje podání žádosti o směnu pozemku p.č. 2615/2 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky, Státního pozemkového úřadu, 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.  

 

Usnesení ZM č. 13/XVII/21: ZM schvaluje podání žádosti o směnu pozemku p.č. 3685 a 3686 

v katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky, Státního pozemkového úřadu, 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.  

 

Usnesení ZM č. 14/XVII/21: ZM schvaluje podání žádosti o směnu pozemku p.č. 498/13 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky, Státního pozemkového úřadu, 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3.  
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Usnesení ZM č. 15/XVII/21: ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. KN 3125/21 v 

k.ú. Hustopeče od Brna od České republiky, Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000. Praha 3, na kterém se nachází komunikace ve vlastnictví města 

Hustopeče.  

 

Usnesení ZM č. 16/XVII/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru uzavření darovací smlouvy na 

pozemky či jejich částí:  

- p.č. 3985/8, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 

3981-3/2021 p. č. 3985/16 o výměře 26 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna,  

- p.č. 4244/1, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 

3981-3/2021 p.č. 4244/79 o výměře 401 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna,  

- p.č. 4508/4 o výměře 3540 m2,  

- p.č. 4509, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 

3981-3/2021 p.č. 4509/2 o výměře 293 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna,  

- p.č. 4510/1 o výměře 666 m2,  

- p.č. 4512, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 

3981-3/2021 p.č. 4512/2 o výměře 211 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna,  

- p.č. 5411/1 o výměře 711 m2,  

- p.č. 4513/1, z něhož bude nově vytvořený a vyčleněný pozemek geometrickým plánem číslo 

3981-3/2021 p.č. 4513/3 o výměře 346 m2, v katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Darovací smlouva bude uzavřena z důvodu rekonstrukce vodního díla (rekonstrukce vodní 

nádrže) s rozvazovací podmínku, podle níž účinnost této darovací smlouvy zanikne, jestliže 

obdarovaný nepoužije předmět darování k účelu rekonstrukce vodního díla, tj. nebude na 

předmětu darování do 5 let od účinnosti této smlouvy zahájena realizace stavby „Rekonstrukce 

VN Hustopeče I“. V takovém případě pak bude obdarovaný povinen na prokazatelnou výzvu 

dárce dar vrátit a dárce bude oprávněn požadovat vrácení daru.  

 

Usnesení ZM č. 17/XVII/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru na uzavření směnné smlouvy, 

a to k pozemku p.č. KN 3277/5 o výměře 82 m2 ve vlastnictví města Hustopeče v k.ú. 

Hustopeče u Brna za část pozemku p.č. KN 245 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu dle návrhu 

geometrického plánu č. 3977-177/2020 nově vytvořený a vyčleněný pozemek p.č. KN 245/2 o 

výměře 56 m2. Rozdíl ve výměře bude vypořádán za cenu 1.030 Kč/m2.  

 

Usnesení ZM č. 18/XVII/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 

1015/1 o výměře do 100 m2 za částku dle znaleckého posudku v obci Hustopeče, k.ú. 

Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 10001. Znalecký posudek bude zadán po úhradě zálohy 

na zpracování znaleckého posudku žadatelem.  

 

Usnesení ZM č. 19/XVII/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o zániku věcného břemene k 

pozemku p.č. 2600/4 v k.ú. Hustopeče u Brna ve vlastnictví …, trvale bytem náměstí … Brno 

a …, trvale bytem … Brno, každý id. 1/2, kdy město Hustopeče za zánik věcného břemene 

obdrží částku 250.000 Kč.  

 

Usnesení ZM č. 20/XVII/21: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke směnné smlouvě ze dne 

17.09.2020 mezi městem Hustopeče a Vodovody kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 

690 02 Břeclav, IČ: 49455168 v k.ú. Hustopeče u Brna, při doplatku ze strany města ve výši 

56.000 Kč.  

 

Usnesení ZM č. 21/XVII/21: ZM schvaluje smlouvu o spolupráci s Vodovody a kanalizacemi 

Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav, IČ 49455168 k získání projektové 
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dokumentace „Hustopeče - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV" za cenu 5.134.000 Kč a 

nákladů za dotační management ve výši 70.000 Kč. Text návrhu smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení ZM č. 22/XVII/21: ZM schvaluje vstup do tělesa vozovky na ul. Vinařská 

nacházející se na pozemku p.č. 1329/83 a 1329/84 v katastrálním území Hustopeče u Brna v 

rozsahu dle projektové dokumentace na stavbu plynové přípojky "Lisovna, Vinařská č.ev. 488 

- plynovodní přípojka" s kaucí ve výši 10.000 Kč investorům manželé …, … Hustopeče.  

 

Usnesení ZM č. 23/XVII/21: ZM schvaluje přílohu k Obecně závazné vyhlášce města 

Hustopeče č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Usnesení ZM č. 24/XVII/21: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 

1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Text OZV je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení ZM č. 25/XVII/21: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním 

poplatku z pobytu. Text OZV je přílohou zápisu.  

 

Usnesení ZM č. 26/XVII/21: ZM schvaluje Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, kterou se 

stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Hustopeče. Text OZV je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení ZM č. 27/XVII/21: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášky č. 4/2021 , kterou se 

stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Hustopeče. Text OZV je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení ZM č. 28/XVII/21: ZM schvaluje Akční plán města Hustopeče - plán investic pro 

rok 2021. Text Akčního plánu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení ZM č. 29/XVII/21: ZM schvaluje udělení jednorázového peněžitého plnění 

(odměny) předsedům komisí rady města, kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu roční odměny 

zastupitele předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to …, …, …, …, …, ... . Výpočet 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení ZM č. 30/XVII/21: ZM schvaluje stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné 

členy zastupitelstva města Hustopeče vykonávající funkci předsedy ve dvou komisích rady 

3.258 Kč.  

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, 

že takto stanovené odměny se budou poskytovat od 01.03.2021. Ostatní předchozí pravidla 

(usnesení ZM č. 30/IX/19) pro udělování odměny neuvolněných zastupitelů se nemění.  

 

Usnesení ZM č. 31/XVII/21: ZM schvaluje 1. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 

2021 následovně:  

příjmy jsou navýšeny o 43.268 tis. Kč na 233.546 tis. Kč,  

výdaje jsou navýšeny o 55.180 tis. Kč na 235.458 tis. Kč,  

financování ve výši 11.842 tis. Kč zajistí vyrovnaný rozpočet. 

 

Usnesení ZM č. 32/XVII/21: ZM schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou 

spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, IČ: 45244782 k bankovnímu účtu č. 138 
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215 8309/0800 s. Úvěrový rámec je 15.000.000 Kč, úroková sazby : 1M PRIBOR plus marže 

0,82% p.a. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení ZM č. 33/XVII/21: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel:  

1) Lukáš Troubil poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na závody v kulturistice – 

Kategorie Men´s Physique ve výši 10.000 Kč 

2) Asia Budo Center, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pronájem 

nebytových prostor, reprezentaci a propagaci bojových umění, výstroj a výzbroj pro děti a 

studenty ve výši 10.000 Kč 

3) Moravský rybářský svaz, z.s., dar z rozpočtu města na zabezpečení rybářských závodů dětí 

ve výši 5 000 Kč 

4) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na platy trenérů 

v roce 2021 ve výši 221.700 Kč 

5) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na úhradu 

startovného, cestovného, dopravu a drobné vybavení oddílů v roce 2021  

ve výši 330.000 Kč 

6) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na nájemné a 

pokrytí provozních nákladů v roce 2021 ve výši 650.000 Kč 

7) Fitness Freedom race team, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na trenéry a 

jejich vzdělávání ve výši 31.777 Kč 

8) Fitness Freedom race team, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

všeobecnou sportovní přípravu ve výši 40.000 Kč 

9) FC Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost v roce 2021 – 

účast v soutěžích mládeže a dospělých všech mužstev klubu, pořádání turnajů mládeže na 

fotbalovém hřišti, ve sportovní hale, reprezentace klubu a města Hustopeče, pořádání letních 

příměstských a pobytových soustředění, všeobecný rozvoj pohybových schopností  

ve výši 310.000 Kč 

10) FC Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na údržbu hracích ploch, 

kabin a pokrytí provozních nákladů ve výši 185.000 Kč 

11) FC Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na podporu trenérů 

mládeže ve výši 101.243 Kč 

12) Plavecký klub Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na pronájem 

tréninkových hodin na bazéně v Hustopečích na rok 2021 ve výši 136.000 Kč 

13) Házená Legata Hustopeče, z.s. dotaci z rozpočtu města na podporu činnosti ve výši 300.000 

Kč 

14) Házená Legata Hustopeče, z.s. dotaci z rozpočtu města na podporu trenérů dětí a mládeže 

(přípravka, mladší žáci, starší žáci) ve výši 45.079 Kč 

15) Malovaný kraj, z.s, poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na vydávání časopisu 

„Malovaný kraj“ ve výši 3.000 Kč 

16) Modelářský klub Hustopeče, p.s., poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na 9. ročník 

modelářské soutěže „O Jihomoravský pohár – F5J“ konaný ve dnech 10.7.-11.7.2021, ve výši 

10.000 Kč 

17) Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G. Masaryka Hustopeče poskytnutí dotace z rozpočtu 

města na činnost studentského parlamentu, podporu nadaných žáků Gymnázia Hustopeče T.G. 

Masaryka, spolupráci s hustopečskými školami a rodiči ve výši 15.000 Kč 

18) Spolek dětí a mládeže Duhový svět, poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na 

činnost TS Danceversity a divadelního kroužku v roce 2021 a spolupráci s evropskými partnery 

v rámci projektu EU Erasmus ve výši 25.000 Kč 

19) Junák – český skaut, středisko Vranovice, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na zabydlení skautské klubovny ve výši 18.000 Kč 
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20) Junák – český skaut, středisko Vranovice, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na uhrazení části spotřeby energií skautské klubovny ve výši 18.000 Kč 

21) Muzejní spolek Hustopeče z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města na kulturní činnost a 

aktivity Muzejního spolku Hustopeče orientující se na oblast hanáckého Slovácka ve výši 

19.000 Kč 

22) Fotoklub Hustopeče, z.s. poskytnutí dotace z rozpočtu města na činnost spolku v roce 2021 

– příprava a zpracování projektu „Hustopečsko a okolí ve výtvarné fotografii“ ve výši 10.000 

Kč 

23) L.F. Club Karate, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na podporu sportovní 

činnosti karate v Hustopečích, účast na soutěžích, školení trenérů a pořízení sportovního 

vybavení a potřeb ve výši 30.000 Kč 

24) Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Hustopeče, poskytnutí dotace z 

rozpočtu města Hustopeče na osvětovou, vzdělávací, poznávací a relaxační činnost ve výši 

70.000 Kč 

25) Šachový klub Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na činnost 

šachového klubu v roce 2021 ve výši 15.000 Kč 

26) Římskokatolická farnost Hustopeče, poskytnutí dotace na rekonstrukci farní kuchyně, 

výměnu podlahy v klubovně a místnosti pro potravinovou banku, ve výši 300.000 Kč 

Text veřejnoprávní smlouvy je přílohou zápisu.  

 

 

 

 

 

   

PaedDr. Hana Potměšilová Mgr. Pavel Schejbal Bc. Petr Semerád 

Starostka Ověřovatel Ověřovatel 

 


