
Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Výpis usnesení z XXV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče
konané dne 10.02.2022 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče

Usnesení ZM č. 1/XXV/22: ZM schvaluje program jednání ZM:
I. Zahájení 
II. Sdělení starostky 
III. Zpráva Finančního výboru 
IV. Zpráva Kontrolního výboru 
V. Hlavní body: 

a. Prohlášení k převodu pozemků – Správa železnic na ulici Bratislavská
b. Podání  žádosti  o  směnu pozemků nad ulicí  Herbenova ve  vlastnictví  ČR Státního

pozemkového úřadu
c. Podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemků pod veřejně prospěšnou stavbou

dopravní infrastruktury od ČR SPÚ v lokalitě bývalého JZD
d. Kupní smlouva na prodej městského pozemku p.č. 4392 v k.ú. Hustopeče u Brna v

lokalitě Souvratě
e. Kupní smlouva na prodej části městského pozemku p.č. 1370/1 ulice Kpt. Jaroše
f. Žádost o koupi části  městského pozemku p.č. 1348/1 o výměře do 24 m2 ul. Kpt.

Jaroše
g. Žádost o koupi městských pozemků p.č. 3282/4 a 3283/3 a části p.č. 3285/7, vše v k.ú.

Hustopeče u Brna, nad ul. Herbenova
h. Žádost o koupi městských pozemků p.č. 3349/1, p.č. 3350/4, p.č. 376/26, p.č. 346/4,

nad ul. Herbenova
i. Žádost o koupi městských pozemků p.č. 286/2 a 3232/5 a části p.č. 286/1, 3232/6,

3232/4, 3233/5 a 3233/1, vše v k.ú. Hustopeče u Brna, ul. Herbenova
j. Žádost o vstup do nově vybudované komunikace na ul. Šafaříkova
k. Změna zřizovací listiny Centrum volného času Hustopeče
l. Dotace spolkům 2022
m. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2022

VI. Diskuze občanů (v 18:00 – 18:30 hod.) 
VII. Příspěvky členů ZM 
VIII. Diskuze občanů (pokračování) 
IX. Kontrola přijatých usnesení 
X. Závěr 

Usnesení ZM č. 2/XXV/22: ZM schvaluje ověřovatele zápisu Libor Sadílek a Bc. Michal
Vejpustek. 

Usnesení  ZM č.  3/XXV/22: ZM schvaluje průběh diskuze k jednotlivým bodům zvlášť,
vždy se samostatně přečte usnesení a na konci zasedání se nebude číst usnesení jako celek. 

Usnesení  ZM  č.  4/XXV/22: ZM  bere  na  vědomí určení  zapisovatele  MVDr.  Pavel
Michalica, tajemník MěÚ. 

Usnesení ZM č. 5/XXV/22: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze
dne 8.2.2022. 
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Usnesení ZM č. 6/XXV/22: ZM schvaluje,  že město Hustopeče,  jako budoucí nabyvatel
pozemků p.č.1249/87, 1249/88 a 1249/89 v k.ú. Hustopeče u Brna, souhlasí s technickými
podmínkami převodu majetku od Správy železnic, státní organizace a zároveň přebírá spolu s
nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe
povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu.
Text souhlasu a prohlášení je přílohou zápisu. 

Usnesení ZM č. 7/XXV/22: ZM schvaluje Podání žádosti o směnu pozemků parcela číslo
KN 297/17, 297/20, 3277/3, 3285/1, 3288/1, 3288/3, 3294/1 vše v k. ú. Hustopeče u Brna, ve
vlastnictví Státního pozemkového úřadu, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -
Žižkov. 

Usnesení  ZM č.  8/XXV/22: ZM schvaluje bezúplatný  převod  části  pozemků  p.  č.  KN
2203/3, 2588/11 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky – Státního
pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3. 

Usnesení ZM č. 9/XXV/22: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej městského
pozemku  p.č.  4392,  vedeného  jako  zahrada,  o  výměře  1720  m2,  v  obci  Hustopeče,  v
katastrálním  území  Hustopeče  u  Brna,  u  Katastrálního  úřadu  pro  Jihomoravský  kraj,
Katastrální pracoviště Hustopeče, manželům ..., Horní Bojanovice ..., 693 01, a to za cenu dle
znaleckého posudku č. 5081-1/2022 ze dne 23.12.2021, ve výši: 60.200 Kč (35 Kč za m2).
Kupující uhradí náklady spojené s převodem pozemků. 

Usnesení  ZM  č.  10/XXV/22: ZM  schvaluje uzavření  kupní  smlouvy  na  prodej  části
městského pozemku p.č. 1370/1, vedeného jako ostatní plocha, v rozsahu dle geom. plánu č.
4100-240/2021, nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 1370/14, o výměře 26 m2, v
katastrálním území Hustopeče u Brna, panu  ..., 693 01 Hustopeče, za cenu dle znaleckého
posudku č. 1750/2021 ze dne 20.08.2021, ve výši: 70.200 Kč (2.700 Kč za m2). Kupující
uhradí náklady spojené s převodem pozemku. 

Usnesení  ZM  č.  11/XXV/22: ZM  schvaluje vyhlášení  záměru  prodeje  části  městského
pozemku p.č. 1348/1 o výměře do 20 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna před pozemkem p.č. 1358.
Prodejem dojde k zarovnání hranice s pozemky p.č 1348/5 a p.č. 1357. Prodej se uskuteční za
cenu  dle  znaleckého  posudku  na  stanovení  tržní  ceny  pozemku,  minimálně  však  za  980
Kč/m2 s tím, že žadatel uhradí zálohu ve výši 5.000 Kč za úhradu znaleckého posudku. V
případě  schválení  prodeje  konkrétnímu  kupujícímu,  tento  uhradí  spolu  s  prodejní  cenou
pozemku a nákladu na zpracování znaleckého posudku i další náklady spojené s převodem
pozemku. 

Usnesení ZM č. 12/XXV/22: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městských
pozemků  p.č.  3282/4  o  výměře  77  m2,  druh  pozemku:  orná  půda  a  p.č.  3283/3,  druh
pozemku: trvalý trávní porost a část městského pozemku p.č. 3285/7, druh pozemku: vinice, v
obci  Hustopeče,  v  k.  ú.  Hustopeče  u Brna,  zapsaného na LV č.  10001.  Město se vrátí  k
možnosti prodeje pozemků po dořešení sousedních pozemků s ČR. 

Usnesení  ZM  č.  13/XXV/22: ZM  neschvaluje vyhlášení  záměru  odkoupení  městských
pozemků: p.č. 3349/1, o výměře 172 m2, p.č. 3350/4, o výměře 33 m2, p.č. 376/26 o výměře
45 m2, p.č. 346/4 o výměře 27 m2, vše ve vlastnictví města Hustopeče zapsaného na LV č.
10001 v k.ú. Hustopeče u Brna. 
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Usnesení ZM č. 14/XXV/22: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městských
pozemků p.č. 286/2, p.č. 3232/5, p.č. 286/1, p.č. 3232/6, p.č.3232/4, 3233/5 a 3233/1, vše
vedené jako ostatní plocha, o přibližné celkové výměře cca 100 m2, v obci Hustopeče, v k. ú.
Hustopeče u Brna, zapsaného na LV č. 10001. 

Usnesení ZM č. 15/XXV/22: ZM schvaluje souhlas se vstupem do tělesa rekonstruované
komunikace  na  pozemku města  Hustopeče  p.  č.  746/7  v k.  ú.  Hustopeče  u  Brna,  a  to  v
návaznosti na projektovou dokumentaci investora ..., Hustopeče na stavbu „Novostavba RD,
Šafaříkova, na pozemku p.č. 760, v k.ú. Hustopeče u Brna“. Jedná se o stavbu sjezdu přes
nově vybudované parkovací místo. 

Usnesení  ZM  č.  16/XXV/22: ZM  schvaluje Dodatek  č.  28  ke  zřizovací  listině  Centra
volného času Hustopeče, příspěvkové organizace 

Usnesení  ZM č.  17/XXV/22: ZM schvaluje  Vypuštění  podbodu 16)  FC Hustopeče  z.s.,
dotaci  na  údržbu  tréninkové  hrací  plochy,  kabin  a  pokrytí  provozních  nákladů  z žádostí.
K Žádosti se vrátí ZM na jednání v dubnu 2022.

Usnesení  ZM č.  18/XXV/22: ZM schvaluje udělení  následujících  dotací  a  darů,  včetně
následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel: 
1) CONCENTUS MORAVIAE Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s., dotaci
dle smlouvy ze dne 22.3.2019 ve výši 47.740 Kč (+ inflace dle roku 2021.). 
2)  Plavecký  klub  Hustopeče,  z.s.,  dotaci  na  pronájem  tréninkových  hodin  na  bazéně  v
Hustopečích na rok 2022 ve výši 123.000 Kč 
3) Asia Budo Center, z.s., dotaci na pronájem nebytových prostor, reprezentaci a propagaci
bojových umění, výstroj a výzbroj pro děti a studenty ve výši 10 000 Kč 
4) Fitness Freedom race team z.s., dotaci na všeobecnou sportovní přípravu ve výši 15.000 Kč
5) Fitness Freedom race team z.s., dotaci na trenéry a jejich vzdělávání ve výši 33.300 Kč 
6) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., dotaci na nájemné a pokrytí provozních nákladů v roce 2022 ve
výši 800.000 Kč 
7) TJ Agrotec Hustopeče z.s., dotaci na platy trenérů v roce 2022 ve výši 271.800 Kč. 
8) TJ Agrotec Hustopeče, z.s., dotaci na činnost a provozní náklady – úhradu startovného,
cestovného, dopravu a drobné vybavení oddílů v roce 2022 ve výši 330.000 Kč 
9) Moravský rybářský svaz, z.s., dar na zabezpečení rybářských závodů dětí ve výši 5.000 Kč.
10) Malovaný kraj, z.s, daru na vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve výši 3.000 Kč 
11) TJ Agrotec Hustopeče,  z.s.,  dar na pojištění městského stadionu v roce 2022 ve výši
29.730 Kč 
12) Linka bezpečí, z.s. dotaci na krizovou telefonickou službu Linka bezpečí ve výši 4.000 Kč
13) Házená Legata Hustopeče, z.s., dotaci na podporu sportovní činnosti ve výši 300.000 Kč 
14)  Házená Legata  Hustopeče,  z.s.,  dotaci  na podporu trenérů  dětí  a  mládeže  (přípravka,
mladší žáci, starší žáci) ve výši 63.000 Kč
15) FC Hustopeče, z.s., dotaci na činnost v roce 2022 – účast v soutěžích mládeže a dospělých
všech  mužstev  klubu,  pořádání  turnajů  mládeže  na  fotbalovém  hřišti,  ve  sportovní  hale,
reprezentace  klubu  a  města  Hustopeče,  pořádání  letních  příměstských  a  pobytových
soustředění, všeobecný rozvoj pohybových schopností ve výši 310.000 Kč 
17) FC Hustopeče z.s., dotaci na podporu trenérů mládeže ve výši 135.000 Kč 
18) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Hustopeče, dotaci na osvětovou,
vzdělávací, poznávací a relaxační činnost ve výši 50.000 Kč 
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19) Spolek rodičů a přátel Gymnázia T.G. Masaryka Hustopeče dotaci z rozpočtu města na
činnost  studentského  parlamentu,  podporu  nadaných  žáků  Gymnázia  Hustopeče  T.G.
Masaryka, spolupráci s hustopečskými školami a rodiči ve výši 15.000 Kč 
20) Spolek dětí  a mládeže Duhový svět, dotaci  na činnost TS Danceversity a divadelního
kroužku v roce 2022 a spolupráci s evropskými partnery v rámci projektu EU Erasmus ve výši
25.000 Kč 
21)  Římskokatolická  farnost  Hustopeče  dotaci  na  opravu  podlahy  společenského  sálu  v
suterénu kostela sv. Václava a sv. Anežky České ve výši 110.000 Kč 
22) Junák – český skaut, středisko Vranovice, z.s., dotaci na vybavení skautské klubovny a
zvelebení okolí ve výši 13.200 Kč 
23) Šachový klub Hustopeče z.s.,  dotaci na činnost šachového klubu v roce 2022 ve výši
15.000 Kč 
24) Fotoklub Hustopeče, z.s. dotaci z rozpočtu města na činnost spolku v roce 2022 – příprava
a zpracování projektu „Hustopečsko a okolí ve výtvarné fotografii“ ve výši 10.000 Kč 
25) L.F. Club Karate, z.s., dotaci na podporu sportovní činnosti karate v Hustopečích, účast na
soutěžích, školení trenérů a pořízení sportovního vybavení a potřeb ve výši 30.000 Kč 
26) Girasole, z.s., dotaci na zajištění provozu domácího hospice ve výši 50.000 Kč 

Usnesení ZM č. 19/XXV/22: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2022.
Příjmy ve výši 203 398 tis. Kč, výdaje ve výši 279 033 tis. Kč a financování ve výši 75 635
tis. Kč. Text rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

………………………… ………………………… …………………………
PaedDr. Hana Potměšilová

starostka
Libor Sadílek

ověřovatel
Bc. Michal Vejpustek

ověřovatel
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