
Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z XV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče  

konané dne 25. 8. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 
 

Usnesení č. 1/XV/16: ZM schvaluje program dnešního zasedání s těmito změnami: Sdělení 

starostky se přesouvá za bod II. a) 

 

I. Zahájení  

II. Hlavní body  

a) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku 8291/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna pro stavbu zaklenutí Štinkovky a nezbytné úpravy koryta 

v souvislosti se záměrem vybudování parkoviště na ul. Bratislavská 

III. Sdělení starostky  

IV. Hlavní body 

b) Oznámení o přednostním úpisu akcií VaK Břeclav 

c) Příprava OZV o nočním klidu 

V. Příspěvky členů ZM  

VI. Diskuze občanů  

VII. Kontrola přijatých usnesení  

VIII. Závěr  

 

Usnesení č. 2/XV/16: 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/XV/16: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Kamila Konečného a Radima 

Nemeškala.  

 

Usnesení č. 4/XV/16: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XV/16: ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a zřízení 

práva stavby spočívající v úpravě zaklenutí a nezbytné úpravy koryta vodního toku Štinkovka 

na části pozemku parcela číslo KN 8291/1 o výměře 118 m2 vedeného jako vodní plocha v 

katastrálním území Hustopeče u Brna, který je ve vlastnictví České republiky - Povodí Moravy 

s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ: 70890013 a to v souvislosti se záměrem města 

výstavby parkoviště na ulici Bratislavské. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 6/XV/16: ZM pověřuje vedení města jednat s dědičkami domu paní … o prodeji 

domu za cenu do 7 milionu korun. Dále jednat samostatně o ceně za vybavení.  

 

Usnesení č. 7/XV/16: ZM bere na vědomí Oznámení o přednostním právu k úpisu akcií 

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., IČ 49455168, se sídlem Břeclav Čechova 

1300/23, PSČ 690 11. Město Hustopeče nabídku k úpisu 265 ks akcií nevyužije.  

 

 


