
 M ě s t o   H u s t o p e č e
starostka

____________________________________________________________________________
Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve

znění pozdějších předpisů svolává

 XXVI.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  HUSTOPEČE

ve čtvrtek 14.dubna 2022 v 17:00 hod.
v zasedací místnosti Radnice, Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče

PROGRAM:  

I. Zahájení
II. Sdělení starostky
III. Zpráva Finančního výboru
IV. Zpráva Kontrolního výboru
V. Hlavní body:

a. Změna č. 4 Územního plánu města Hustopeče
b. Záměr budoucího prodeje částí městských pozemků p.č. 4668/1 v k.ú. Hustopeče u Brna

v lokalitě průmyslová zóna u žst. Šakvice 
c. Vyhlášení záměru prodeje městského pozemku p.č. 1065/1 na ul. Žižkova
d. Vyhlášení záměru prodeje městského pozemků p.č. 1903, 1887, a 1884 na ul. Alšova
e. Vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 4813/61 v lokalitě Kpt. Jaroše
f. Vyhlášení záměru prodeje objektu č. ev. 29, na pozemku p.č. 1325 v k.ú. Hustopeče
g. Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 192/4 v k.ú. Hustopeče u Brna od České

republiky – ÚZSVM na ul. Bratislavská
h. Smlouva na budoucí darování části pozemku p.č. 1074/1 o výměře cca 204 m2 v k.ú.

Hustopeče u Brna mezi ul. Hybešova a Žižkova
i. Žádost o odkoupení Turistické ubytovny v Celném, k. ú. Těchonín
j. Smlouva na budoucí darování atletického stadionu městu
k. Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č.  1/2022 o stanovení  obecního systému

odpadového hospodářství
l. Schválení přírůstků a úbytků majetku příspěvkových organizací města za rok 2021
m. Dodatek ke zřizovací listině CVČ
n. Komunitní plán sociálních služeb
o. Závěrečný účet města Hustopeče 2021
p. Schválení účetní závěrky města Hustopeče za rok 2021
q. Rozpočtové opatření města Hustopeče č.2/2022 
r. Dotace spolkům 2022
s. Počet zastupitelů v novém volebním období

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

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

V Hustopečích dne 06.04.2022 

PaedDr. Hana Potměšilová, 
starostka města
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