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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení z XIX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konanou 

dne 25.05.2021 v sále Kina Hustopeče 

Usnesení č. 1/XIX/21: ZM schvaluje program zasedání v upravené podobě oproti pozvánce.  

zrušení v bodě V  f) Rozpočtové opatření města Hustopeče 2021 – přesunuto na ZM na 

17.06.2021 

doplnění v bodě V. f) Změna stanov společnosti VaK Břeclav 

zrušení bodu III. Zpráva Finančního výboru – přesunuto na ZM 17.06.2021 

přesun projednávání bodu Zpráva kontrolního výboru za bod f) Změna stanov spol. VaK 

Břeclav bude jako bod g) 

Program:  

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Hlavní body: 

a. Aktualizace Plánu rozvoje sportu města Hustopeče v roce 2018-2025 

b. Finanční garance sociálních služeb 2022 

c. Smlouva o bezúplatném převodu majetku - Němec Jiří, stavitel s.r.o. 

d. Darování pozemku pod OK Brněnská, Žižkova - Contera Park Hustopeče 

e. Žádost o odkoupení městských pozemku p.č. 3963, 3964 a 3967 v k.ú. Hustopeče u 

Brna 

f. Změna stanov společnosti VaK Břeclav 

g. Zpráva Kontrolního výboru 

h. Informace o postupu realizace Městského stadionu 

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

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů (pokračování) 

VII. Kontrola přijatých usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/XIX/21: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a … 

 

Usnesení č. 3/XIX/21: 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/XIX/21: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XIX/21: ZM schvaluje aktualizovaný Plán rozvoje sportu města Hustopeče v 

roce 2018 - 2025.  

 

Usnesení č. 6/XIX/21: ZM schvaluje Finanční deklaraci sítě sociálních služeb ORP Hustopeče 

pro rok 2022. Dokument Finanční deklarace sítě sociálních služeb ORP Hustopeče pro rok 2022 

je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 7/XIX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu věci 

nemovitých, a to pozemku parc. č. 4542/319, orná půda, o výměře 1366 m2 v obci Hustopeče, 
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k.ú. Hustopeče u Brna, na listu vlastnictví č. 12219 s Němec Jiří stavitel, s.r.o., Vídeňská 125a, 

619 00 Brno, IČ: 26957841  

 

Usnesení č. 8/XIX/21: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Contera Park Hustopeče 

s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČ: 07959966, kterou město získává darem pozemek 

p.č. 1086/123 v k.ú. Starovice, zapsaný na LV č. 201. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 9/XIX/21: ZM schvaluje setrvání na Usnesení ZM č. 33/XXII/14, kterým ZM 

prohlašuje , že město nehodlá prodávat pozemky v „Mandloňových sadech“ p.č. 3824/1, 

3906/3, 3907/3, 3908/3, 3913/1, 3913/2, 3913/3, 3913/4, 3914/1, 3914/2, 3915/1, 3915/2, 3918, 

3922/1, 3924, 3925, 3929, 3933, 3934/1, 3934/2, 3935, 3936/2, 3937, 3938, 3939/1, 3939/2, 

3940, 3941, 3942, 3943, 3949, 3953, 3954, 3955, 3956/1, 3956/2, 3957, 3958/1, 3958/2, 3959, 

3963, 3964, 3965, 3966, 3977/1, 3977/2, 3977/6, 3977/7, 3978, 3979, 3981, 3986, 3987, 3993, 

3994, 3995, 3996, 3997, 4028/2, 5403/1, 5406/5, 5415/14, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Veškeré 

žádosti o prodej těchto pozemků budou automaticky odkládány. O prodeji bude jednáno pouze 

v případě, že zastupitelstvo z vlastní iniciativy rozhodne o jejich prodeji.  

 

Usnesení č. 10/XIX/21: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 3963, o 

výměře 214 m2; druh pozemku: zahrada; p.č. 3964, o výměře 887m2; druh pozemku: vinice; 

p.č. 3967, o výměře cca 150m2, druh pozemku: ostatní plocha; vše v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 11/XIX/21: ZM schvaluje ve smyslu ust. § 84 odst. 2) písm f) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, delegaci … (náhradník: …) jako zástupce města Hustopeče na valnou hromadu 

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s,, v níž má majetkovou účast.  

 

Usnesení č. 12/XIX/21: ZM schvaluje ve smyslu ust. § 84 odst. 2) písm e) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, změnu stanov společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s,, v níž má 

majetkovou účast, a pověřuje svého delegáta … (náhradník: …) k hlasování o jejich změně ve 

valné hromadě společnosti. Hlasování delegáta musí být ve shodě s tímto usnesením 

zastupitelstva města Hustopeče, které souhlasí se změnou stanov. 

 

Usnesení č. 13/XIX/21: ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne: 

26.04.2021. 
 

 

 

 


