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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 16.12.2021 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/XXIV/21: ZM schvaluje program zasedání doplněn o body V. r) - s) oproti 

pozvánce. Program:  

I. Zahájení  

II. Sdělení starostky  

III. Zpráva Finančního výboru  

IV. Zpráva Kontrolního výboru  

V. Hlavní body:  

a. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku p.č. 1226/38 v k.ú. Hustopeče u Brna od 

České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

b. Vyhlášení záměru budoucího darování části městského pozemku p.č. 1074/1 o výměře 

cca 204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna mezi ul. Hybešova a Žižkova 

c. Darovací smlouva na část pozemku p.č. 4536/190 v k.ú. Hustopeče u Brna pod 

kruhovým objezdem 

d. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 297/21 a p.č. 3285/8 vše v k.ú. 

Hustopeče u Brna pod dálnicí nad ul. Herbenova 

e. Žádost o odkoupení městských pozemků p.č. 3350/4, 3349/1, 376/26, 346/4, 346/3 v 

k.ú. Hustopeče u Brna pod dálnicí nad ul. Herbenova  

f. Žádost o odkoupení části městského pozemku p.č. 4542/2 v k.ú. Hustopeče u Brna o 

výměře cca 50 m2 na křížení ulic Údolní a Pionýrská 

g. Vyhlášení záměru prodeje části městských pozemků p.č. 4542/198 a 4542/76 vše v k. 

ú. Hustopeče u Brna na ul. U Větrolamu 

h. Vyhlášení záměru prodeje části městských pozemků p.č. 4542/198 a p.č. 4542/76 vše v 

k.ú. Hustopeče u Brna na ul. U Větrolamu 

i. Kupní smlouva na pozemky p.č. 4792/47, 4792/218, 4792/224, 4792/239, 4792/260 až 

4792/285 na ul. Kpt. Jaroše, Habrová, Akátová, Dubová, Kaštanová od společnosti 

Obnova realit s.r.o. 

j. Záměr budoucího prodeje částí městských pozemků p.č. 4668/1 a p.č. 4669/1 v k.ú. 

Hustopeče u Brna v lokalitě průmyslová zóna u žst. Šakvice 

k. Sjednocení kompetencí příspěvkových organizací města 

l. Projednání slevy na nájemném v prostorách v majetku města 

m. Členství města ve sdružení Euroregion Pomoraví 

n. 8. rozpočtové opatření města Hustopeče na rok 2021 

o. Rozpočet města Hustopeče na rok 2022 

p. Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024  

q. Schválení odměn předsedům komisí za rok 2021  

r. Změna Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města  

s. Dotace spolkům 2021 

VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.)  

VII. Příspěvky členů ZM  

VIII. Diskuze občanů (pokračování)  

IX. Kontrola přijatých usnesení  

X. Závěr  
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Usnesení č. 2/XXIV/21: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a …  

 

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

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

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

14.12.2021. 

 

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

15.12.2021.  

 

Usnesení č. 7/XXIV/21: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku 

p.č. 1226/38 v katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 

00 Praha 2 s omezujícími podmínkami.  

 

Usnesení č. 8/XXIV/21: ZM schvaluje zrušení usnesení ZM č. 23/X/20 a schvaluje vyhlášení 

záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací s Jihomoravským krajem, Žerotínovo 

nám. 449/3, 60182 Brno, IČ: 70888337 na budoucí darování části pozemku Města Hustopeče 

parc.č. KN 1074/1 o orientační výměře 204 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna Jihomoravskému kraji, 

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 s podmínkou uzavření vlastní darovací smlouvy 

společně s podpisem darovací smlouvy Jihomoravským krajem realizované stavby pod názvem 

„Přípojka jednotné kanalizace č. 2 Nemocnice Hustopeče“ na nabyvatele Město Hustopeče. 

Text záměru je přílohou zápisu  

 

Usnesení č. 9/XXIV/21: ZM schvaluje zrušení usnesení ZM č.11/XVII/21 a schválení 

uzavření darovací smlouvy se společností Cosmonde, a.s., se sídlem Dusíkova 795/7, 638 00 

Brno, IČ: 45272859 na pozemek p.č. 4536/190 v k.ú. Hustopeče u Brna zapsaného na LV č. 

13047. Text smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 10/XXIV/21: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 

297/21 a p.č. 3285/8 vše v k.ú. Hustopeče u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2.  

 

Usnesení č. 11/XXIV/21: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje městských pozemků p.č. 

3350/4, p.č. 3349/1, p.č. 376/26, p.č. 346/4, p.č. 346/3 vše zapsané na LV č. 10001 v 

katastrálním území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 12/XXIV/21: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského 

pozemku p.č. 4542/2, vedeného jako ostatní plocha, o výměře cca 50 m2, zapsaného na LV č. 

10001 v k. ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 13/XXIV/21: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městských 

pozemků p.č. 4542/198 a p.č. 4542/76, vedené jako ostatní plocha, o přibližné celkové výměře 

cca 97 m2, v obci Hustopeče, v k. ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 10001.  

 



3 

 

Usnesení č. 14/XXIV/21: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městských 

pozemků p.č. 4542/198 a p.č. 4542/76, vedené jako ostatní plocha, o přibližné celkové výměře 

cca 65 m2, v obci Hustopeče, v k. ú. Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 10001.  

 

Usnesení č. 15/XXIV/21: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s Obnovou realit s.r.o., 

Bořetice 417, 691 08 Bořetice, IČ: 02257271, kterou město kupuje pozemky v k.ú. Hustopeče 

u Brna na LV č.12877 p.č.4792/47, 4792/218, 4792/224, 4792/239, 4792/260, 4792/261, 

4792/262, 4792/263, 4792/264, 4792/265, 4792/266, 4792/267, 4792/268, 4792/269, 4792/270, 

4792/271, 4792/272, 4792/273, 4792/274, 4792/275, 4792/276, 4792/277, 4792/278, 4792/279, 

4792/280, 4792/281, 4792/282, 4792/283, 4792/284, 4792/285 za cenu 300.000 Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 16/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek č. 27 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Centrum volného času Hustopeče se sídlem Hustopeče, Šafaříkova 1017/40, IČ 

71200398  

 

Usnesení č. 17/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek č. 18 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Sportovní zařízení města Hustopeče se sídlem Hustopeče, Brněnská 526/50, IČ 

49963147  

 

Usnesení č. 18/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2 se sídlem Hustopeče, Komenského 

163/2, IČ 49137077  

 

Usnesení č. 19/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Základní škola Hustopeče, Nádražní 4 se sídlem Hustopeče, Nádražní 4, IČ 

71009868  

 

Usnesení č. 20/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5 se sídlem Hustopeče, Na Sídlišti 961/5, IČ 

70882291  

 

Usnesení č. 21/XXIV/21: ZM schvaluje Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové 

organizace Mateřská škola Hustopeče, Školní 25 se sídlem Hustopeče, Školní 25, IČ 71009833  

 

Usnesení č. 22/XXIV/21: ZM neschvaluje prominutí dluhu 90.000 Kč společnosti Carla 

cosmetic s.r.o., Brněnská 359/6, 693 01 Hustopeče, IČ: 095231251 na nájemném za prostory 

pohostinství Herbenova 423/4, 693 01 Hustopeče.  

 

Usnesení č. 23/XXIV/21: ZM schvaluje setrvání města Hustopeče ve Sdružení obcí a měst 

jižní Moravy, a to i v transformované podobě Euroregion Pomoraví.  

 

Usnesení č. 24/XXIV/21: ZM schvaluje souhlas se změnou stanov, která spočívá ve změně 

názvu Sdružení obcí a měst Jižní Moravy na název Euroregion Pomoraví.  

 

Usnesení č. 25/XXIV/21: ZM schvaluje delegaci starostky města Hustopeče PaedDr. Hanu 

Potměšilovou na valnou hromadu Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, která je zmocněna k 

hlasování ke všem právním jednáním člena sdružení dle programu valné hromady, stanov 

sdružení a platných právních předpisů v souladu s předchozím rozhodnutím zastupitelstva. Jako 

zástupce je delegován místostarosta Bořivoj Švásta.  
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Usnesení č. 26/XXIV/21: ZM schvaluje navýšení členského příspěvku za členství ve Sdružení 

obcí a měst Jižní Moravy a nástupnické organizace Euroregion Pomoraví, ze 1 Kč/obyvatele 

města na 5 Kč/obyvatele města od 01.01.2022. 

 

Usnesení č. 27/XXIV/21: ZM schvaluje udělení jednorázového peněžitého plnění (odměny) 

předsedům komisí rady města, kteří nejsou zastupiteli, ve výši rozdílu roční odměny zastupitele 

předsedy komise a řadového zastupitele. Týká se to …, …, …., …, …. Výpočet je přílohou 

zápisu.  

 

Usnesení č. 28/XXIV/21: ZM schvaluje nové znění zásad města Hustopeče pro poskytování 

dotací z rozpočtu města Hustopeče. Text zásad je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 29/XXIV/21: ZM schvaluje udělení dotace, včetně následného uzavření 

veřejnoprávní smlouvy pro žadatele TJ Agrotec Hustopeče, z.s., poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Hustopeče na úhradu pojištění majetku (Městského stadionu) v roce 2021 ve výši 14.864 

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu.  
 

Usnesení č. 30/XXIV/21: ZM schvaluje 8. rozpočtové opatření města Hustopeče, na základě, 

kterého činí:  

Celkové příjmy rozpočtu 265.654.000 Kč  

Celkové výdaje rozpočtu 290.655.000 Kč 

Financování 25.001.000 Kč. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 31/XXIV/21: ZM schvaluje rozpočet města Hustopeče na rok 2022. Rozpočet je 

přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 32/XXIV/21: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče pro 

roky 2023–2024.  

 

 

 

 
 


