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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení ze XXVII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče 

konané dne 16.06.2022 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

Usnesení č. 1/XXVII/22: ZM schvaluje zahájení zasedání zastupitelstva města Hustopeče i po 

lhůtě stanovené jednacím řádem. Pozdější příchod některých zastupitelů byl avizován v čase 

plánovaného jednání. Zastupitelů se sešla potřebná usnášeníschopná většina.  

 

Usnesení č. 2/XXVII/22: ZM schvaluje program zasedání v upravené podobě oproti 

pozvánce. 

Zrušen bod V. l) Schválení budoucího darování pozemku 1074/1 v k.ú. Hustopeče u Brna na 

JMK a kanalizace od JMK 

Program:  

I. Zahájení  

II. Sdělení starostky  

III. Ocenění občanů Cenami města Hustopeče 

IV. Zpráva Finančního výboru  

V. Zpráva Kontrolního výboru  

VI. Hlavní body:  

a) Rozdělení dotací na sociální služby 2022  

b) Smlouva o bezúplatném převodu pozemků p.č. KN 4549/14, 4549/15 a 4549/20 v k.ú. 

Hustopeče u Brna nad bývalým JZD od ČR-ÚZSVM  

c) Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 4707/9, 4712/11, 4707/14 od ČR-

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v lokalitě žst. Šakvice  

d) Žádost o směnu spoluvlastnického podílu ČR - SPUCR v k.ú. Hustopeče u Brna 

v lokalitě Dolní starý vrch  

e) Žádost o směnu pozemku p.č. 297/21 a p.č. 3285/7 v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR-

SPUCR nad ul. Herbenova  

f) Žádost o směnu městského pozemku p.č. 2600/1 za pozemek p.č. 2879/121 v k.ú. 

Hustopeče u Brna  

g) Žádost o prodej pozemku p.č. KN 5235/12 a 5758/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v lokalitě 

Souvratě  

h) Žádost o koupi části pozemku p.č. 868/1 o výměře cca 18 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna 

na ul. Nerudova  

i) Nabídka k odkoupení 1/2 spoluvlastnického podílu na pozemku v lokalitě Odměry  

j) Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 2500/117 v k. ú. Hustopeče u Brna v 

lokalitě u garáží pod bývalým JZD  

k) Smlouva o smlouvě budoucí kupní na výkup částí pozemků 196/46, 196/1, 196/48, 

199/2 pod budoucím bezbariérovým chodníkem na ul. Bratislavská  

l) Schválení budoucího darování pozemku 1074/1 v k.ú. Hustopeče u Brna na JMK a 

kanalizace od JMK  

m) Žádost o odkoupení Turistické ubytovny v Celném, katastrálním území Těchonín  

n) 3. rozpočtové opatření města Hustopeče 2022  

o) Ceník pozemků města 

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

VIII. Diskuze občanů (pokračování) 

IX. Příspěvky členů ZM  

X. Kontrola přijatých usnesení  
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XI. Závěr  

 

Usnesení č. 3/XXVII/22: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a ...  

 

Usnesení č. 4/XXVII/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 č. 5/XXVII/22: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 6/XXVII/22: ZM schvaluje udělení Ceny města Hustopeče za zásluhy pro město 

Hustopeče. Seznam osob a zdůvodnění jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 7/XXVII/22: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

14.06.2022  

 

Usnesení č. 8/XXVII/22: ZM schvaluje rozdělení dotací pro sociální služby působící v ORP 

Hustopeče na základě smluv o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb obcí s 

rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2022, které město Hustopeče uzavřelo s jednotlivými 

obcemi. Rozdělení dotací pro jednotlivé sociální služby a smlouvy o poskytnutí dotace jsou 

přílohami zápisu.  

 

Usnesení č. 9/XXVII/22: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků 

pod komunikací p.č. KN 4549/14, 4549/15 a 4549/20 v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR – Úřad 

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

128 00 Praha 2.  

 

Usnesení č. 10/XXVII/22: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc 

č. KN 4707/9, 4712/11 a 4707/14 vše v katastrálním území Hustopeče u Brna od České 

republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, 12800 Praha  

 

Usnesení č. 11/XXVII/22: ZM schvaluje podání žádosti o směnu 1/2 spoluvlastnického podílu 

na pozemcích p.č. 3683/1, 3683/2, 3681, 3680, 3677, 3676 a 498/14 vše v k.ú. Hustopeče u 

Brna od ČR, Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 

Praha 3. 

 

Usnesení č. 12/XXVII/22: ZM schvaluje podání žádosti o směnu pozemku p.č. 297/21 a p.č. 

3285/7 v k.ú. Hustopeče u Brna, nad ulicí Herbenova, od ČR, Státního pozemkového úřadu, 

IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3.  

 

Usnesení č. 13/XXVII/22: ZM schvaluje vyhlášení záměru směny části městského pozemku 

p.č.2600/1 v rozsahu nově vytvořeného a vyčleněného pozemku dle návrhu GP č.4198-

144/2022 o výměře cca 354 m2 za pozemek p.č. 2879/121, obojí zapsáno v k.ú. Hustopeče u 

Brna s doplatkem ve výši dle znaleckého posudku. Cenu znaleckého posudku uhradí žadatel na 

základě objednávky města. Náklady spojené s převodem pozemků hradí navrhovatel.  

 

Usnesení č. 14/XXVII/22: ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků p.č.5235/12 vedeného 

jako ostatní plocha a p.č.5758/1 vedeného jako zahrada, vše zapsané na LV č.10001 v k.ú. 

Hustopeče u Brna. 
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Usnesení č. 15/XXVII/22: ZM schvaluje vyhlášení záměru na prodej části p.č. 868/1 o výměře 

cca 18 m2 v katastrálním území Hustopeče u Brna. 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 č. 16/XXVII/22: ZM neschvaluje koupi 1/2 spoluvlastnického podílu na pozemku 

p.č. 2879/100, vedený jako orná půda, katastrální území Hustopeče u Brna, zapsaný na LV č. 

1180, o výměře 1875 m2 od společnosti VIAGEM a.s., IČO 04817320, Sokolovská 131/86, 

Karlín, 186 00 Praha. 

 

Usnesení č. 17/XXVII/22: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku města 

Hustopeče parc. č. 2500/117 o orientační výměře 32 m2 vedeného jako ostatní plocha 

zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, na 

listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 18/XXVII/22: ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 

budoucí výkup částí pozemků, parcely č. 196/46, 196/1, 196/48, 199/2 o souhrnné výměře cca 

43 m2 vše ve vlastnictví společnosti STAVEBNINY VAJBAR s.r.o., č.p. 481, 69108 Bořetice, 

zapsané na LV č. 11972, v k.ú. Hustopeče u Brna, pod chodníkem na ul. Bratislavská za cenu 

300 Kč/m2.  

 

Usnesení č. 19/XXVII/22: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje souboru nemovitých 

věcí v majetku města Hustopeče, zapsaných na LV č. 462 u Katastrálního úřadu pro Pardubický 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, vše v katastrálním území Celné, obec Těchonín,  

 

Usnesení č. 20/XXVII/22: ZM schvaluje 3. rozpočtové opatření města Hustopeče bez 

investice do rekonstrukce povrchů náměstí a komunikace kolem Štinkovky, na základě, kterého 

jsou  

celkové příjmy 214.735.000 Kč,  

celkové výdaje 292.770.000 Kč a  

financování je ve výši 78.035.000 Kč  

 

 

 

…………………………… …………………………… …………………………… 

PaedDr. Hana Potměšilová   

starostka ověřovatel ověřovatel 
 


