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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení ze III. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 15.12.2022 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

Usnesení č. 1/III/22: ZM schvaluje program zasedání  

Program:  

I. Zahájení  

II. Sdělení starostky  

III. Diskuze občanů I. (30 min.) 

IV. Zpráva Finančního výboru  

V. Zpráva Kontrolního výboru  

VI. Hlavní body:  

a. Pořízení změny č. 5 územního plánu města Hustopeče 

b. Schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. KN 

1065/1, o výměře 37 m2 v k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Žižkova 

c. Směna městského pozemku p.č. KN 4890/12 v lokalitě Holiny za areál spol. MOSS 

Logistics na ul. Šafaříkova 

d. Odkoupení 1/6 spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 3753/58 v k.ú. Hustopeče 

u Brna 

e. Schválení uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální 

dotace z rozpočtu města Hustopeče 

i. Žádosti spolků o dotace na rok 2023 

f. 7. rozpočtové opatření města Hustopeče 2022 

g. Rozpočet města Hustopeče na rok 2023 

h. Střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče na roky 2024–2025 

VII. Příspěvky členů ZM  

VIII. Diskuze občanů (pokračování)  

IX. Kontrola přijatých usnesení  

X. Závěr  

 

Usnesení č. 2/III/22: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a ...   

 

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

kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/III/22: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

06.09.2022. 

 

Usnesení č. 6/III/22: ZM schvaluje Jednací řád Finančního výboru zastupitelstva města 

Hustopeče. 
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Usnesení č. 7/III/22: ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 

08.12.2022.  

 

Usnesení č. 8/III/22: ZM schvaluje Jednací řád Kontrolního výboru zastupitelstva města 

Hustopeče. 

 

Usnesení č. 9/III/22: ZM schvaluje podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, pořízení Změny č. 5 územního plánu Hustopeče zkráceným způsobem a její obsah a 

podle § 55a odst. 6 stavebního zákona podmiňuje její pořízení úhradou nákladů navrhovateli.  

 

Usnesení č. 10/III/22: ZM schvaluje zařazení bodů týkajícího se změny územního plánu města 

Hustopeče, žadatelů: 

- FaN Elektroinvest, s.r.o., Nádražní 1412/37d, 693 01 Hustopeče, IČ 25556576, týkající se 

pozemku p. č. 2600/36 v k. ú. Hustopeče u Brna, 

- …, nar. …, trvalý pobyt …, týkající se pozemku p. č. 5476/35 v k. ú. Hustopeče u Brna  

do změny územního plánu č. 5. 

 

Usnesení č. 11/III/22: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s …, … na prodej části 

městského pozemku p.č. KN 1065/1, v rozsahu dle návrhu geometrického plánu č. 4285-

285/2022 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku p.č. 1065/6 v katastrálním území 

Hustopeče u Brna, za cenu ve výši 114.700 Kč.  

 

Usnesení č. 12/III/22: ZM schvaluje záměr směny pozemků města parc. 4890/12  za pozemky 

parc. č. 871/1 vč. umístěné stavby č. p. 1286, parc. č. 873, parc. č. 874/2, parc. č. 3807/1, parc. 

č. 3807/3, parc. č. 3808/1, parc. č. 3808/6, vše v k.ú. Hustopeče u Brna. Za ceny dle znaleckého 

posudku.  

 

Usnesení č. 13/III/22: ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem …, bytem … týkající 

se odkupu jeho pozemku - id. 1/6 pozemku parc. č. 3753/58 vedeného jako ostatní plocha 

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

listu vlastnictví č. 11630, katastrální území Hustopeče u Brna, obec Hustopeče za částku 8.500 

Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. Náklady spojené s převodem uhradí město Hustopeče.  

 

Usnesení č. 14/III/22: ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o 

poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Hustopeče, uzavřenou dne 14.10.2022, se 

společností TJ Agrotec Hustopeče z.s., se sídlem: Šafaříkova 1016/22, Hustopeče, IČ: 136 90 

655, z důvodu rozšíření čerpání dotace na "všechny turnaje pořádané TJ Agrotec Hustopeče pro 

děti a mládež v roce 2022". Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.  

 

Usnesení č. 15/III/22: ZM bere na vědomí přehled podaných žádostí o dotace na rok 2023. 

Žádosti postupuje do příslušných komisí k posouzení. O žádostech by mělo rozhodovat 

zastupitelstvo města na jednání ZM v plánovaném termínu 16.02.2023. 

 

Usnesení č. 16/III/22: ZM schvaluje 7. rozpočtové opatření města Hustopeče 2022. 

Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 17/III/22: ZM schvaluje rozpočet města Hustopeče na rok 2023 dle předloženého 

návrhu. Rozpočet je přílohou zápisu. 
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Usnesení č. 18/III/22: ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Hustopeče na roky 

2024–2025.  

 

Usnesení č. 19/III/22: ZM schvaluje postup prací v lokalitě za Gen. Peřiny pro realizaci 

budovy mateřské školy. 

 

Usnesení č. 20/III/22: ZM schvaluje postup prací pro určení místa realizace školní kuchyně a 

jídelny v areálu ZŠ Komenského v návaznosti na využití celého areálu školy.  

 
 

 

 

…………………………… …………………………… …………………………… 

PaedDr. Hana Potměšilová   

starostka ověřovatel ověřovatel 
 


