
Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Usnesení z XXII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané
dne 09.09.2021 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení  č.  1/XXII/21: ZM  schvaluje program  zasedání  doplněn  o  bod  V.  k)  oproti
pozvánce 
Program: 

I. Zahájení 
II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Finančního výboru 
IV.      Zpráva Kontrolního výboru 
V. Hlavní body: 

a) Podání  žádosti  o  bezúplatný  převod  pozemků  pod  komunikací  p.č.  KN  4549/14,
4549/15 a 4549/20 v k.ú. Hustopeče u Brna 

b) Kupní smlouva na část městského pozemku p.č. 1015/1 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul.
Údolní

c) Kupní  smlouva  na  prodej  části  městského  pozemku  p.č.  4544/20  pod  budoucí
trafostanicí mezi vodojemy

d) Výkup části  pozemků 185 a 186 v k.  ú.  Hustopeče u Brna pod chodníkem na ul.
Bratislavská

e) Žádost o koupi části městského pozemku p.č. 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul.
Údolní

f) Směnná smlouva části městského pozemku p.č. 251/2 o výměře 5 m2 za část pozemku
251/1 o výměře 5 m2 vše v k.ú. Hustopeče u Brna v dolní části zahrad ul. Herbenova

g) 6. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021
h) Investice do fondu GI – Fond korporátních dluhopisů
i) Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
j) Dotace pro sociální služby pro rok 2021
k) Změna využití dotace – ŘK farnost

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

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

Usnesení č. 2/XXII/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. 3/XXII/21: ZM schvaluje ověřovatele zápisu …. a …

Usnesení č. 4/XXII/21:  ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní
pracovnice kanceláře tajemníka. 

Usnesení č. 5/XXII/21: ZM ukládá RM jednat s majitelem pozemku p.č. 4542/254 o ceně a
podmínkách možného prodeje pozemku městu. Pokud nedojde ke shodě na ceně, bude město
realizovat vlastní část projektu samo. 
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Usnesení č. 6/XXII/21: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne
7.9.2021 

Usnesení č. 7/XXII/21: ZM schvaluje Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků pod
komunikací p.č. KN 4549/14, 4549/15 a 4549/20 v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111 Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00
Praha.

Usnesení č. 8/XXII/21: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na část městského pozemku
p.č.  1015/1,  vedeného  jako  zahrada,  v  rozsahu  dle  geom.  plánu  č.  3996-42/2021,  nově
vytvořeného a vyčleněného pozemku p.  č.  1015/6,  o výměře 84 m2, v obci Hustopeče,  v
katastrálním  území  Hustopeče  u  Brna,  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče, a to za cenu dle znaleckého posudku č. 1746/2021 ze dne
20.04.2021,  ve  výši:  189.000  Kč  (2.250Kč  za  m2).  Kupující  uhradí  náklady  spojené  s
převodem pozemků. 

Usnesení č. 9/XXII/21: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností EG.D, a.s., na
prodej části městského pozemku p.č. 4544/20 v rozsahu dle geometrického plánu č. 4014-
119/2021,  nově vytvořeného  a  vyčleněného  pozemku p.č.  4544/206,  o  výměře  27  m2,  v
katastrálním  území  Hustopeče  u  Brna,  za  cenu,  ve  výši  26.460  Kč  a  náklady  spojené  s
převodem pozemku. Vzor kupní smlouvy je přílohou zápisu. 

Usnesení č. 10/XXII/21: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s …, …, 693 01 Hustopeče,
na výkup geometrickým plánem č. 4027-125/2021 nově vydělených a vyčleněných pozemků
p.č. 185/2 o výměře 34 m2 a p.č. 186/2 o výměře 31 m2, vzniklých z pozemku p.č. 185, a p.č.
186 za cenu 19.500 Kč. 

Usnesení  č.  11/XXII/21: ZM  neschvaluje vyhlášení  záměru  prodeje  části  městského
pozemku, p.č. 4542/2, veden jako ostatní plocha, o výměře cca 73 m2, v k.ú. Hustopeče u
Brna. 

Usnesení  č.  12/XXII/21: ZM  schvaluje uzavření  směnné  smlouvy  na  část  městského
pozemku p.č. KN 251/2 v rozsahu geometrickým plánem č. 3977-177/2020, nově vyděleného
a vyčleněného pozemku, p.č. 251/5 o výměře 5 m2, za část pozemku p.č. KN 251/1 v rozsahu
geometrickým plánem č. 3977-177/2020, nově vyděleného a vyčleněného pozemku p.č. 251/4
o výměře 5 m2 ve vlastnictví …, …, 693 01 Hustopeče, vše v k.ú. Hustopeče u Brna 

Usnesení č. 13/XXII/21: ZM schvaluje  6. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021, na
základě, kterého tvoří: 
Příjmy 239.685.000 Kč,
výdaje: 289.267.000 Kč,
financování: 49.582.000 Kč.

Usnesení č.  14/XXII/21: ZM schvaluje  vklad finančních prostředků města Hustopeče ve
výši 6.000.000 Kč do Fondu korporátních dluhopisů. 

Usnesení č. 15/XXII/21: ZM schvaluje přidělení dotace pro Charitní pečovatelskou službu
Břeclav  ve  výši  192.000  Kč.  Dotace  bude  vyplacena  na  základě  smluv  o  příspěvku  na
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spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2021,
které město Hustopeče uzavřelo s jednotlivými obcemi.
Usnesení č. 16/XXII/21: ZM schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v rámci
vyrovnávací  platby  na  poskytování  sociální  služby  č.  7558052/2021  pro  Oblastní  charitu
Břeclav. 

Usnesení  č.  17/XXII/21: ZM  schvaluje uzavření  dodatku  k  veřejnoprávní  smlouvě  o
poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Hustopeče u Brna, Třebízského 74/5, 693 01
Hustopeče,  IČ:  65806221,  kterým  se  rozšiřuje  účel  využití  části  dotace,  a  to  nově  i  na
výmalbu klubovny a opravu vstupních dveří.
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