
 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

 XVIII.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE

ve čtvrtek 8.dubna 2021 v 17:00 hod.
v sále Kina, vstup z ulice Janáčkova. 

PROGRAM:  

I. Zahájení
II. Sdělení starostky
III. Zpráva Finančního výboru
IV. Zpráva Kontrolního výboru
V. Hlavní body:

a. Kupní  smlouva  na  pozemky  p.č.  KN  1047/21,  1047/33,  8351/13  a  8351/14  v  k.ú.
Hustopeče u Brna od spol. Jednota, spotřební družstvo v Mikulově

b. Darovací smlouva na pozemky pod prvním rybníkem v souvislosti s realizací stavby:
"Rekonstrukce Vodní nádrž Hustopeče I"

c. Podání  žádosti  o  bezúplatný  převod  pozemků  pod  chodníky  či  zelení  od
Jihomoravského kraje

d. Přístup k dolní části zahrad na ul. Herbenova – vzorová smlouva o smlouvě budoucí
kupní

e. Žádost o převod pozemků pod objektem Policie
f. Žádost  o  odkoupení  pozemků u  Šakvického  nádraží  -  p.č.  4682/4,  p.č.  4682/5,  p.č.

4682/6 a část p.č. 4669/1
g. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 3148, na ul. Vinařská
h. Žádost o prodej bytu – manželé Novákovi, Smetanova 78/2, Hustopeče
i. Převod nadstaveb bytů Husova + Svat. Čecha
j. Nabídka k odkoupení spoluvlastnických podílů na LV pozemku 1072, 782 a 131 v k.ú.

Hustopeče u Brna
k. Schválení přírůstků a úbytků majetku příspěvkových organizací města za rok 2020
l. Snížení dotace na Atletický ovál TJ Agrotec z.s.
m. Schválení účetní závěrky za rok 2020
n. Schválení Závěrečného účtu města Hustopeče za rok 2020
o. 2.rozpočtové opatření města Hustopeče 2021
p. Petice občanů města Hustopeče – výstavba za ulicí Generála Peřiny

VI. Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.)
VII. Příspěvky členů ZM

VIII. Diskuze občanů (pokračování)
IX. Kontrola přijatých usnesení
X. Závěr

V Hustopečích dne 31.3.2021 

PaedDr. Hana Potměšilová, 
starostka města
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