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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konaného 

 dne 16.02.2023 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

Usnesení č. 1/IV/23: ZM schvaluje program zasedání: 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Zpráva Finančního výboru 

IV. Zpráva Kontrolního výboru 

V. Hlavní body:  

a. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1233/1 a 9525 v k.ú. Hustopeče 

u Brna pod veřejnou zelení u autobusového nádraží od ČR ÚZSVM 

b. Podání žádosti o bezúplatný převod částí pozemků parc. č. 982/33, 982/36 v k.ú. 

Hustopeče u Brna pod veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury od ČR 

SPÚ v lokalitě Na Šibenkách 

c. Smlouva o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu 2/5 na pozemku p.č. 9546 

v k.ú. Hustopeče u Brna od ČR ÚZSVM na autobusovém nádraží 

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

Logistics na ul. Šafaříkova 

e. Vyhlášení záměru prodeje části městského pozemku p.č. 1185/10 o výměře 7 m2 v 

k.ú. Hustopeče u Brna na ul. Vrchlického 

f. Převod nástaveb bytů Husova 

g. Zásady pro účastníky obřadů 

h. Darovací smlouva na poskytnutí finančního daru pro Nemocnici Hustopeče p. o. ve 

výši 200.000 Kč 

i. Žádosti spolků o dotace na rok 2023 

j. Rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2023 

VI. Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.) 

VII. Příspěvky členů ZM 

VIII. Diskuze občanů (pokračování) 

IX. Kontrola přijatých usnesení 

X. Závěr 

 

Usnesení č. 2/IV/23: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a ...   

 

Usnesení č. 3/IV/23: 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/IV/23: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky …, administrativní pracovnice 

kanceláře tajemníka.  
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Usnesení č. 5/IV/23: ZM bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 

09.02.2023. 

 

Usnesení č. 6/IV/23: ZM bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ZM ze dne 

10.01.2023.  

 

Usnesení č. 7/IV/23: ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parcela č. 

1233/1 a parcela č. 9525 v k.ú. Hustopeče u Brna dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 

Sb., v platném znění, z důvodu veřejného zájmu. Pozemky jsou součástí veřejného prostranství 

a město Hustopeče provádí na pozemcích pravidelnou údržbu sečením. Na pozemcích se 

nachází veřejné osvětlení a informační tabule pro usnadnění orientace lidí, k osvětlení 

komunikace a veřejných ploch za účelem zajištění bezpečnosti osob a majetku ve vlastnictví 

města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 8/IV/23: ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemků p.č. KN 982/33, 982/36 

vše v katastrálním území Hustopeče u Brna od České republiky – Státního pozemkového úřadu, 

IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3. 

 

Usnesení č. 9/IV/23: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k 

nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BBV/10485/2022-BBVM, a to u podílu 

o velikosti id. 2/5 pozemku parcela č. 9546 v k.ú. Hustopeče u Brna, z vlastnictví ČR - Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nově Město, 

do vlastnictví města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 10/IV/23: ZM schvaluje uzavření směnné smlouvy s MOSS logistics s.r.o., 

Bratislavská 1159/21, 693 01 Hustopeče, IČ: 63481359 ke směně pozemek města parc. č. 

4890/12 za pozemky druhé strany parc. č. 871/1 vč. umístěné stavby, parc. č. 873, 874/2, 

3807/1, 3807/3, 3808/1, 3808/6, vše v k.ú. Hustopeče u Brna v souladu se znaleckým posudkem 

č. 2465/20/2022. Náklady spojené s převodem pozemků hradí navrhovatel.  

 

Usnesení č. 11/IV/23: ZM schvaluje zrušení usnesení č. 17/II/22 a nově schvaluje vyhlášení 

záměru prodeje části městského pozemku parc. č. 1185/10 v k.ú. Hustopeče u Brna v rozsahu 

geometrickým plánem č. 4296-305/2022 nově vytvořeného a vyčleněného pozemku parc. č. 

1185/19 o výměře 7 m2 za cenu 980 Kč/m2, a to z důvodu přečíslování pozemků a na to 

navazující nutnosti vytvoření nového geometrického plánu. 

 

Usnesení č. 12/IV/23: ZM schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod části bytu č. 7 

Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a společných částí 

domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v 

podílu 915216/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. …, bytem …, v souladu s 

dohodou o narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, 

družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999, ve znění pozdějších dodatků.  

 

Usnesení č. 13/IV/23: ZM schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod části bytu č. 8 

Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a společných částí 
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domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v 

podílu 1208682/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. … a pí …, nar. …, oba 

bytem …, v souladu s dohodou o narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o 

sdružení se SBD MOSPOL, družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999, ve znění pozdějších dodatků. 

 

Usnesení č. 14/IV/23: ZM schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod části bytu č. 9 

Husova 5, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 20/1 a společných částí 

domu Husova 5, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.20/1, a pozemku p.č. 20/1, obojí v 

podílu 1125782/9332882, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s pí …, nar…, bytem …, v souladu s 

dohodou o narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, 

družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999, ve znění pozdějších dodatků.  

 

Usnesení č. 15/IV/23: ZM schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod části bytu č. 7 

Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných částí 

domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č.19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v 

podílu 906926/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. …, bytem …, v souladu s 

dohodou o narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, 

družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999, ve znění pozdějších dodatků. 

 

Usnesení č. 16/IV/23: ZM schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod části bytu č. 8 

Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných částí 

domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v 

podílu 1283292/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. …, bytem …, v souladu s 

dohodou o narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, 

družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999, ve znění pozdějších dodatků.  

 

Usnesení č. 17/IV/23: ZM schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod části bytu č. 9 

Husova 6, Hustopeče v podílu 658/1658 umístěném na pozemku p.č. 19/1 a společných částí 

domu Husova 6, Hustopeče, umístěného na pozemku p.č. 19/1, a pozemku p.č. 19/1, obojí v 

podílu 1115834/9438994, vše v k.ú. Hustopeče u Brna s p. …, nar. …, bytem …, v souladu s 

dohodou o narovnání schválenou usn. č. 8/XX/21 a se smlouvou o sdružení se SBD MOSPOL, 

družstvo, IČ: 25559311 z 25.06.1999, ve znění pozdějších dodatků.  

 

Usnesení č. 18/IV/23: ZM schvaluje Zásady města Hustopeče pro tvorbu a čerpání fondu pro 

účastníky obřadů s účinností od 17.2.2023. 

 

Usnesení č. 19/IV/23: ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy s Nemocnicí Hustopeče, se 

sídlem Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče, na poskytnutí daru na vybavení nemocnice ve výši 

200.000 Kč. Smlouva je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 20/IV/23: ZM schvaluje u žádosti č. 3) Linka bezpečí dotaci na krizovou 

telefonickou službu Linka bezpečí změnu částky na 6.000 Kč.  
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Usnesení č. 21/IV/23: ZM schvaluje u žádosti č. 8) TJ Agrotec Hustopeče dotaci na pojištění 

městského stadionu v roce 2023 změnu částky na 29.730 Kč 

 

Usnesení č. 22/IV/23: ZM schvaluje u žádosti č. 19) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní 

organizace Hustopeče dotaci na osvětovou, vzdělávací, poznávací a relaxační činnost změnu 

částky na 60.000 Kč.  

 

Usnesení č. 23/IV/23: ZM schvaluje u žádosti č. 27) Improve Yourself z.s. (škola parkouru) 

dotaci na projekt „Společně dětem“ – program na podporu činnosti dětí a mládeže (parkour, 

gymnastika, workout) změnu částky na 10.000 Kč.  

 

Usnesení č. 24/IV/23: ZM schvaluje u žádosti č. 29) L.F.Club Karate, z.s., dar na uspořádání 

soutěže Národního poháru v karate v Hustopečích změnu částky na 20.000 Kč. 

 

Usnesení č. 25/IV/23: ZM schvaluje udělení následujících dotací a darů, včetně následného 

uzavření veřejnoprávní smlouvy pro žadatele a schválený účel: 

1) Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno – Concentus Moraviae dotaci dle smlouvy ze 

dne 22.03.2019 ve výši 49.554 Kč  

2) Asia Budo Center, z.s. dotaci pronájem nebytových prostor, reprezentaci a propagaci 

bojových umění, výstroj a výzbroj pro děti a studenty ve výši 10.000 Kč  

3) Linka bezpečí dotaci na krizovou telefonickou službu Linka bezpečí ve výši 6.000 Kč   

4) Plavecký klub Hustopeče z.s. dotaci na pronájem tréninkových hodin na bazéně 

v Hustopečích ve výši 108.000 Kč  

5) Plavecký klub Hustopeče z.s. - platy trenérů dotaci na platy trenérů ve výši 39.550 Kč  

6) Monika Studená, Hustopeče – zvídavý školáček dotaci na dětskou skupinu „Zvídavý 

školáček“ ve výši 10.000 Kč  

7) TJ Agrotec Hustopeče dotaci na platy trenérů v roce 2023 ve výši 270.522 Kč  

8) TJ Agrotec Hustopeče dotaci na pojištění městského stadionu v roce 2023 ve výši 29.730 Kč 

9) TJ Agrotec Hustopeče dotaci na činnost a provozní náklady – úhradu startovného, 

cestovného, dopravu a drobné vybavení oddílů v roce 2023 ve výši 330.000 Kč  

10) TJ Agrotec Hustopeče z.s. dotaci na nájemné a pokrytí provozních nákladů v roce 2023 ve 

výši 800.000 Kč  

11) Fitness freedom race team z.s. dotaci na všeobecnou sportovní přípravu ve výši 30.000 Kč  

12) Fitness freedom race team z.s. dotaci na podporu trenérské činnosti ve výši 35.595 Kč  

13) Malovaný kraj, z.s. dar na vydávání časopisu „Malovaný kraj“ ve výši 8.000 Kč  

14) Moravský rybářský svaz dar na zabezpečení rybářských závodů dětí a mládeže ve výši 

8.000 Kč  

15) FC Hustopeče z.s. dotaci na činnost v roce 2023 ve výši 310.000 Kč  

16) FC Hustopeče dotaci na podporu trenérské činnosti ve výši 135.261 Kč  

17) Muzejní spolek Hustopeče z.s. dotaci na kulturní činnost a aktivity spolku ve výši 

18.000 Kč  

18) Spolek rodičů a přátel Gymnázia T. G. Masaryka Hustopeče dotaci na činnost Studentského 

parlamentu, podporu nadaných žáků Gymnázia ve výši 20.000 Kč  

19) Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace Hustopeče dotaci na osvětovou, 

vzdělávací, poznávací a relaxační činnost ve výši 60.000 Kč 
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20) Házená Legata Hustopeče, z.s. dotaci na podporu sportovní činnosti ve výši 300.000 Kč  

21) Házená Legata Hustopeče, z.s. dotaci na podporu trenérské činnosti ve výši 60.907 Kč  

22) Junák – český skaut, středisko Vranovice, z.s., dotaci na vybavení skautské klubovny ve 

výši 27.600 Kč  

23) Římskokatolická farnost Hustopeče dotaci na rekonstrukci elektroinstalace a rozvodů 

ústředního vytápění fary ve výši 100.000 Kč  

24) Šachový klub Hustopeče z.s., dotaci na činnost šachového klubu v roce 2023 ve výši 

15.000 Kč  

25) Narana z.s., dotaci na činnost dobročinného obchůdku ve výši 24.000 Kč  

26) Fotoklub Hustopeče, z.s., dotaci na přípravu a zpracování projektu „Hustopečsko a okolí 

ve výtvarné fotografii“ ve výši 16.000 Kč  

27) Improve Yourself z.s. (škola parkouru) dotaci na projekt „Společně dětem“ – program na 

podporu činnosti dětí a mládeže (parkour, gymnastika, workout) ve výši 10.000 Kč 

28) L.F.Club Karate, z.s., dotaci na podporu sportovní činnosti karate v Hustopečích ve výši 

30.000 Kč  

29) L.F.Club Karate, z.s., dar na uspořádání soutěže Národního poháru v karate v Hustopečích 

ve výši 20.000 Kč 

30) Spolek dětí a mládeže Duhový svět dotaci na činnost TS Danceversity a divadelního 

kroužku v roce 2023 ve výši 25.000 Kč  

31) Kočky u Katky dotaci na zajištění péče o ztracené kočky a kastrace toulavých koček ve výši 

10.000 Kč  

32) Girasole, z.s., dotaci na zajištění provozu domácího hospice ve výši 50.000 Kč 

Vzory veřejnoprávní smlouvy a darovací smlouvy jsou přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 26/IV/23: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče č. 1/2023. Text 

rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

 

 

 

 

 

…………………………… …………………………… …………………………… 

PaedDr. Hana Potměšilová   

starostka ověřovatel ověřovatel 
 


