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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení ze XXIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 04.11.2021 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/XXIII/21: ZM schvaluje program zasedání změněn oproti pozvánce, vypuštěn 

bod Zpráva Kontrolního výboru, doplněn o body V. h. Dotace spolkům II. kolo  

Program:  

I. Zahájení  

II. Složení slibu nového zastupitele 

III. Sdělení starostky  

IV. Zpráva Finančního výboru  

V. Hlavní body:  

a. Žádost o prodej městského pozemku p. č. KN 4392, v k. ú. Hustopeče u Brna, nad 

prvním rybníkem v lokalitě Souvratě 

b. Kupní smlouva se společností BENTEL TRANSPORT, s.r.o. na prodej městských 

pozemků p. č. 322, 323, 321/5, 376/22 a částí p. č. 3332/1, 3331, 3328, 3327 vše v k. ú. 

Hustopeče u Brna nad ulicí Herbenova 

c. Změna účelu čerpání daru – Modelářský klub 

d. Změna nabyvatele bytu ul. Husova 

e. Darovací smlouvy 2 obcím po tornádu z peněž veřejné sbírky – Hrušky + Moravská 

Nová Ves 

f. Pozvánka ke členství do spolku Naše odpady z.s. 

g. 7. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021 

h. Dotace spolkům II. kolo 

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/XXIII/21: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a ….  

 

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

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XXIII/21: ZM bere na vědomí zprávu o platnosti volby Ing. Oldřicha Vachaly 

za člena zastupitelstva města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 6/XXIII/21: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

02.11.2021 

 

Usnesení č. 7/XXIII/21: ZM schvaluje vyhlášení záměru na prodej městského pozemku p.č. 

KN 4392 vedeného jako zahrada o výměře 1720 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna. 

Prodej se uskuteční za cenu dle znaleckého posudku na stanovení tržní ceny pozemku, 
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minimálně však za 30 Kč/m2 s tím, že žadatel nejprve uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč na úhradu 

znaleckého posudku.  

 

Usnesení č. 8/XXIII/21: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s BENTEL TRANSPORT, 

s.r.o., Moutnice 20, 664 55 Moutnice, IČ: 29933152, za účelem prodeje městských pozemků: 

p.č. 322, o výměře 56 m2, vedeného jako zahrada; p.č. 323, o výměře: 33 m2, vedeného jako 

zahrada; p.č. 321/5, o výměře: 190 m2, vedeného jako zahrada; p.č. 376/22, o výměře: 88 m2, 

vedeného jako ostatní plocha; dále geometrickým plánem č. 2855-52/2010 nově vytvořené 

parcely p.č. 3332/1, o výměře 15 m2, vedeného jako trvalý travní porost vzniklé z pozemku 

p.č. 3321/1; p.č. 3331, o výměře 46 m2, vedeného jako orná půda vzniklé z pozemku p.č. 3331; 

p.č. 3328, o výměře: 22 m2, vedeného jako orná půda vzniklé z pozemku p.č. 3328; p.č. 3327, 

o výměře 15 m2, vedeného jako orná půda vzniklé z pozemku p.č. 3327; vše v katastrálním 

území Hustopeče u Brna za cenu dle znaleckého posudku č. 1750/2021 ze dne 20.08.2021, ve 

výši: 1.260.000 Kč. Vzorová kupní smlouva je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 9/XXIII/21: ZM schvaluje změnu lhůty pro čerpání daru pro Modelářský klub 

Hustopeče. Lhůta se prodlužuje do konce roku 2022, ostatní smluvní náležitosti se nemění.  

 

Usnesení č. 10/XXIII/21: ZM schvaluje zrušení usnesení ZM č. 20/XX/21 a 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. … a pí. …, nar. …, oba bytem …, 693 01 Hustopeče, v souladu se schvalovanou dohodou 

o narovnání a smlouvou o sdružení s SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999.  

 

Usnesení č. 11/XXIII/21: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvu s obdarovanou obcí 

Hrušky, Hrušky 100, 691 56 Hrušky, IČO: 00283185 na poskytnutí daru 2.000.000 Kč z veřejné 

sbírky iniciované Mikroregionem Hustopečsko na obnovu obce po tornádu. Text smlouvy je 

přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 12/XXIII/21: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvu s obdarovaným městysem 

Moravská Nová Ves, nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 00283363 na 

poskytnutí daru 2.000.000 Kč z veřejné sbírky iniciované Mikroregionem Hustopečsko na 

obnovu městyse po tornádu. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 13/XXIII/21: ZM neschvaluje členství ve spolku NAŠE ODPADKY, z.s., 

Uherčice 339, 691 62 Uherčice, IČ: 10722289 zabývajícím se problematikou odpadového 

hospodářství.  

 

Usnesení č. 14/XXIII/21: ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření města Hustopeče 2021, na 

základě kterého  

příjmy města ve výši 265.955.000 Kč,  

výdaje města ve výši 290.655.000 Kč, 

financování ve výši 24.700.000 Kč  

 

Usnesení č. 15/XXIII/21: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel: 

27) Linka bezpečí, z.s. poskytnutí daru z rozpočtu města Hustopeče na provoz dětské krizové 

linky ve výši 4.000 Kč. 



3 

28) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města Hustopeče na vánoční 

atletiku, dvoudenní celostátní bodovací turnaj mládeže v kategorii st. žactva a dorostu, turnaj 

v barevném minivolejbale ve výši 28.500 Kč. 

29) Klub historie a vlastivědy Hustopečska, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu města 

Hustopeče na vzdělávací, poznávací a relaxační činnost Klubu v roce 2021 ve výši 5.000 Kč. 

Text veřejnoprávní smlouvy je přílohou zápisu. 


