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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení ze XXIX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 08.09.2022 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

Usnesení č. 1/XXIX/22: ZM schvaluje program zasedání doplněn o body V. k) – l) oproti 

pozvánce  

Program:  

I. Zahájení  

II. Sdělení starostky  

III. Zpráva Finančního výboru  

IV. Zpráva Kontrolního výboru  

V. Hlavní body:  

a) Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 4542/319 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. 

Gen. Peřiny 

b) Žádost o prodej částí městských pozemků p.č. 1833/5 a p.č. 1677/17, v k.ú. Hustopeče 

u Brna na ul. Dvořákova 

c) Žádost o prodej částí městských pozemků p.č. 991/11, 982/42, 2004/5 v k.ú. Hustopeče 

u Brna na ul. Okružní 

d) Žádost o prodej části městského pozemku p.č. 1262/1 v k.ú. Hustopeče u Brna v 

prodloužení ul. Vinařská 

e) Žádost o směnu městského pozemku p.č. KN 4890/12 v lokalitě Holiny za areál spol. 

MOSS Logistics na ul. Šafaříkova 

f) Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci p.č. 3138/4 v k.ú. 

Hustopeče u Brna od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

g) Obecně závazná vyhláška města Hustopeče o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

h) Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 5/2022 

i) Žádosti o dotace II. kolo 

j) Návrh schválení nové ulice v lokalitě „Starý vrch“ 

k) Projednání podnětu občana k historicky vydanému povolení na výsadbu rychle 

rostoucích dřevin.  

l) Schválení odměn předsedům komisí za rok 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 č. 2/XXIX/22: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a … 

 

Usnesení č. 3/XXIX/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. 4/XXIX/22: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  
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Usnesení č. 5/XXIX/22: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

06.09.2022.  

 

Usnesení č. 6/XXIX/22: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku 

p.č. 4542/319, druh pozemku: ostatní plocha, o výměře 8 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna, obec 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 7/XXIX/22: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje částí městských pozemků 

p.č. 1833/5, vedeného jako ostatní plocha/jiná plocha, a p.č. 1677/17, vedeného jako ostatní 

plocha/zeleň, o celkové výměře cca 50 m2, na ul. Dvořákova, v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 8/XXIX/22: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městských pozemků 

p.č. 991/11, 982/42, 2004/5, o souhrnné výměře 1.030 m2, vše v katastrálním území Hustopeče 

u Brna.  

 

Usnesení č. 9/XXIX/22: ZM neschvaluje vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku 

p.č. 1262/1, vedeného jako ostatní plocha, o výměře cca 240 m2, v k.ú. Hustopeče u Brna.  

 

Usnesení č. 10/XXIX/22: ZM schvaluje záměr směny pozemku města p.č. 4890/12 za 

pozemky p.č. 871/1 vč. umístěné stavby, p.č. 873, 874/2, 3807/1, 3807/3, 3808/1, 3808/6, vše 

v k.ú. Hustopeče u Brna s doplatkem ve výši dle znaleckého posudku. Náklady spojené s 

převodem pozemků hradí navrhovatel.  

 

Usnesení č. 11/XXIX/22: ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVMIBBVI653OI2O22-

BBVM, na pozemek p.č. 3138/4, druh pozemku: orná půda, v k.ú. Hustopeče u Brna z 

vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111, do vlastnictví města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 12/XXIX/22: ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hustopeče o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Vyhláška je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 13/XXIX/22: ZM schvaluje poskytnutí finančních prostředků z vlastního rozpočtu 

města na spolufinancování projektu „Novostavba kabin a zázemí pro sportovní stadion“ ve výši 

15.000.000 Kč. Projektová dokumentace je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 14/XXIX/22: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče č. 5/2022. 

Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 15/XXIX/22: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně 

následného uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel:  

27) TJ Agrotec Hustopeče, poskytnutí dotace na vánoční atletiku, dvoudenní celostátní 

bodovací turnaj mládeže v kategorii st. žactva a dorostu, turnaj v barevném minivolejbale ve 

výši 260.000 Kč,  

28) Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hustopečích, poskytnutí daru na malování 

chrámové lodi kostela ČCE, učebny – zimní modlitebny Farního sboru ČCE v Hustopečích ve 

výši 50.000 Kč.  

Vzory Veřejnoprávní smlouvy jsou přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 16/XXIX/22: ZM schvaluje na základě podnětu odboru správních činností k 

problematice číslování objektů v plánované nově vzniklé zástavbě v lokalitě „Starý vrch“ dle 

schválené Územní studie S10 vznik a název nové ulice Starý Vrch. 

 

Usnesení č. 17/XXIX/22: 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. 18/XXIX/22: ZM bere na vědomí informaci o kompetenci Městského úřadu 

Hustopeče, Odboru životního prostředí k povolování výsadby rychle rostoucích dřevin. Jedná 

se o přenesenou působnost státu na úřad. Město Hustopeče, potažmo Zastupitelstvo města 

Hustopeče je v dané problematice pouze dotčenou osobou, stejně jako kterýkoliv občan. 

Zastupitelstvo nemůže jakýmkoliv způsobem zasahovat do výkonu státní správy.  

 

Usnesení č. 19/XXIX/22: ZM bere na vědomí, že v problematice povolení výsadby rychle 

rostoucích topolů v lokalitě "Na Výsluní" neshledaly kompetentní kontrolní orgány ze strany 

pracovníků Odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče žádné pochybení. Povolení 

bylo vydáno v souladu s tehdy platnou legislativou.  

 

 

 
 


