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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení z XX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 17.06.2021 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

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

 

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

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

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

15.06.2021  

 

Usnesení č. 6/XX/21: ZM schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. c) a po ověření dle § 54 odst. 2 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, vydání Změny č. 3 územního plánu Hustopeče jako opatření obecné povahy.  

 

Usnesení č. 7/XX/21: ZM schvaluje rozdělení dotací pro sociální služby působící v ORP 

Hustopeče na základě smluv o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s 

rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2021, které město Hustopeče uzavřelo s jednotlivými 

obcemi. Rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby a smlouvy o poskytnutí dotace jsou 

přílohami zápisu. 

 

Usnesení č. 8/XX/21: ZM schvaluje uzavření dohody o narovnání se SBD MOSPOL, 

družstvem, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 25559311 na úpravu vzájemných práv a 

povinností ze smlouvy o sdružení ze dne 25.06.1999 a ze závazku k bezúplatnému převodu 

podílů města na nově vybudovaných nadstavbách po uplynutí závazků státní dotace. Text 

dohody je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 9/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

25 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a 

společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č. 1671 a 

pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 889824/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. 

…, bytem …, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a se smlouvou o sdružení se 

SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 10/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

24 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a 

společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče umístěného na pozemku p.č. 1671 a 

pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 480376/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. 

…, bytem …, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD 

MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 Z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 11/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

23 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a 

společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.1671 a 

pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 1167088/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna pí. …, nar. 
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…, bytem …, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD 

MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 12/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

22 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a 

společných částí domu Svat Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.1671 a 

pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 791492/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna pí. …, nar. 

…, bytem … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD 

MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 13/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

21 Svat. Čecha 965, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1671 a 

společných částí domu Svat. Čecha 965, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1671 a 

pozemku p.č. 1671, obojí v podílu 1133236/22780784, vše v k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. 

…, … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD 

MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č.14/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

25 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a 

společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670 a 

pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 893048/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna pí. …, nar. 

…, bytem …, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD 

MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 15/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

24 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a 

společných částí domu Svat. Čecha 966, umístěného na pozemku p.č. 1670 a pozemku p.č. 

1670, obojí v podílu 444912/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna pí. …, nar. …, …, v 

souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, 

družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 16/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

23 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a 

společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670 a 

pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 1150968/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. 

… a …, nar. …, oba bytem …, v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o 

sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 17/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

22 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a 

společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670 a 

pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 822120/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna pí. …, nar. 

…, bytem … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD 

MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 18/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

21 Svat. Čecha 966, Hustopeče v podílu 612/1612 umístěném na pozemku p.č. 1670 a 

společných částí domu Svat. Čecha 966, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 1670, a 

pozemku p.č. 1670, obojí v podílu 1131624/22761440, vše v k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. 

…, bytem … v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD 

MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  
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Usnesení č. 19/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatného převodu části bytu č. 

7 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných částí 

domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v 

podílu 915216/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. …, bytem … v souladu se 

schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 20/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

8 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných částí 

domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v 

podílu 1208682/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. … bytem … v souladu se 

schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 21/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

9 Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných částí 

domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v 

podílu 1125782/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna …, nar. … a …, nar. … , oba bytem … 

v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL , 

družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999. 

 

Usnesení č. 22/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

7 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a společných částí 

domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v 

podílu 906926/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna p. …, nar. …, bytem … v souladu se 

schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 23/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

8 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a společných částí 

domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v 

podílu 1283292/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v p. …, nar. … a …, nar…., oba bytem 

… v souladu se schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL 

, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 24/XX/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu části bytu č. 

9 Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a společných částí 

domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v 

podílu 1115834/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v p. …, nar. …, bytem … v souladu se 

schvalovanou dohodou o narovnání a smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 

25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 25/XX/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 

1370/1, o výměře cca 104 m2, vedeného jako ostatní plocha v katastrálním území Hustopeče u 

Brna za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí 

náklady spojené s převodem pozemků.  

 

Usnesení č. 26/XX/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 4544/20, 

vedeného jako ostatní plocha – zeleň, o výměře do 30 m2, zapsáno na LV č. 10001, v obci 
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Hustopeče, v katastrálním území Hustopeče u Brna, za cenu dle znaleckého posudku minimálně 

však za 980 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemku.  

 

Usnesení č. 27/XX/21: ZM schvaluje záměr na prodej pozemků a části pozemků, a to p.č. 322, 

vedeného jako zahrada, o výměře 56 m2, dále p.č. 323, vedeného jako zahrada, o výměře 33 

m2, dále p.č. 321/5, vedeného jako zahrada, o výměře 190 m2, dále p.č. 376/22, vedeného jako 

ostatní plocha, o výměře 88 m2 a dále části pozemků p.č. 3327, 3328, 3331 a 3332/1 v rozsahu 

dle geometrického plánu č 2855-52/2010 nově vytvořené a vyčleněné pozemky p. č. 3327, o 

výměře 15 m2, p.č. 3328 o výměře 22 m2, p.č. 3331 o výměře 46 m2 a p.č. 3332/1 o výměře 

15 m2 vše zapsáno na LV č. 10001, v katastrálním území Hustopeče u Brna za cenu dle 

znaleckého posudku, minimálně však za 980 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené 

s převodem pozemků.  

 

Usnesení č. 28/XX/21: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 1032, 

vedený jako zahrada, na LV 10001, na ul. Údolní, v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 29/XX/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru o uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí směnné, kde předmětem směny bude ideální polovina pozemku p.č. 3671, o výměře 

632 m2, ve vlastnictví města Hustopeče, vedena jako ostatní plocha, na LV č. 10001, v k.ú. 

Hustopeče u Brna, za ideální spoluvlastnický podíl poloviny pozemku p.č. 498/14, o výměře 

628 m2, vedená jako orná půda, na LV č. 3307, v k.ú. Hustopeče u Brna; s možností budoucího 

převodu zbývajícího spoluvlastnického podílu.  

 

Usnesení č. 30/XX/21: ZM schvaluje záměr na uzavření směnné smlouvy, a to části pozemku 

p.č. KN 251/1, v rozsahu nově vyděleného a vyčleněného pozemku, s novým parcelním číslem 

251/4, vzniklého dle geometrického plánu č. 3977-177/2020, o výměře 5 m2, vedeného jako 

zahrada, v k.ú. Hustopeče u Brna, za část městského pozemku p.č. KN 251/2, v rozsahu nově 

vyděleného a vyčleněného pozemku, s novým parcelním číslem 251/5, vzniklého dle 

geometrického plánu č. 3977-177/2020, o výměře 5 m2, vedeného jako zahrada, ve vlastnictví 

města Hustopeče, v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 31/XX/21: ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy, kde předmětem směny bude 

pozemek p.č. KN 3277/5, o výměře 82 m2, ve vlastnictví města Hustopeče, za část pozemku 

p.č. KN 245, a to v rozsahu geometrickým plánem č. 3977-177/2020 nově vyděleného a 

vyčleněného pozemku p.č. 245/2, o výměře 56 m2, vedeného jako zahrada vše v k.ú. Hustopeče 

u Brna. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude uhrazen za cenu 26.780 Kč.  

 

Usnesení č. 32/XX/21: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s obcí Starovice, Starovice 180, 

69301 Starovice, IČ: 00283584 na část pozemku p.č. 1086/65 v k.ú. Starovice v rozsahu 

geometrickým plánem č. 930-4458/2021 nově vytvořeného a vyděleného pozemku p.č. 

1086/129 o výměře 19 m2 za cenu 950 Kč s tím, že kupující město Hustopeče uhradí náklady 

spojené s převodem pozemku.  

 

Usnesení č. 33/XX/21: ZM schvaluje vstup do chodníku na pozemku p.č. 1243 v k.ú. 

Hustopeče u Brna na ulici Nádražní v Hustopečích u domu č.p. 252, a to za účelem vybudování 

přípojky sdělovacího kabelu společnosti itself s.r.o. ke stavbě pod názvem FTTH Hustopeče – 

BD Vinařská za podmínek uvedení chodníku do původního stavu a jeho celoplošném 

předláždění a složení kauce ve výši 50.000 Kč. Detail umístění vstupů do chodníku je přílohou 

zápisu.  

Usnesení č. 34/XX/21: ZM schvaluje vstup do tělesa rekonstruovaného chodníku na 

pozemcích 1226/7, 1228/6, 1228/27, 1228/28, 1228/29 v k.ú. Hustopeče u Brna v souvislosti 
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se stavbou: "Nákupní středisko COOP Hustopeče – demolice stávajících objektů" investora 

Jednota, spotřební družstvo v Mikulově, Kostelní nám. 157/9, Mikulov.  

 

Usnesení č.35/XX/21: ZM schvaluje Dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace města Hustopeče Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, 

příspěvková organizace se sídlem Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, PSČ 693 01, IČ 70882291. 

Dodatkem se mění označení školní jídelny, text dodatku je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 36/XX/21: ZM schvaluje zrušení usnesení č. 24/XVII/21 a schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 

s účinností od 01.01.2022. Text vyhlášky je přílohou zápisu. 

 

Návrh usnesení: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče č. 5/2021 o 

stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí. Text vyhlášky je přílohou zápisu.  

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO 

 

Usnesení č. 37/XX/21: ZM schvaluje 4. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021, na 

základě kterého činí:  

příjmy rozpočtu města 231.699.000 Kč,  

výdaje rozpočtu města 259.832.000 Kč,  

financování 28.133.000 Kč.  

 

Usnesení č. 38/XX/21: ZM bere na vědomí 3. rozpočtové opatření města Hustopeče v roce 

2021. 

 

Usnesení č. 39/XX/21: ZM schvaluje uzavření dohody o provedení práce pro zastupitele Ing. 

Zdeňka Tupého na práci „promítače“ v kině pro období od 20.06.2021 do 31.10.2022.  

 

 

 

 

 

 

 
 


