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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hustopeče 

ze dne 06.11.2014 
 

Program:   

 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové komise, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města 

4. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města 

5. Schválení programu zastupitelstva města 

6. Volba návrhové komise 

7. Volba volební komise 

8. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 

9. Schválení počtu uvolněných zastupitelů města 

10. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a radních 

11. Volba starosty, místostarosty a dalších radních 

12. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva 

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 

b) Volba předsedy finančního výboru 

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

13. Organizační záležitosti 

a) Schválení zastupitelů s právem nosit závěsný státní znak pro období 2014 - 2018 

b) Odvolání zástupců města z orgánů obchodních společností, v nichž má město 

majetkovou účast 

c) Delegování zástupců města do orgánů obchodních společností, v nichž má město 

majetkovou účast 

d) Schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM 

e) Schválení memoranda o spolupráci mezi městy Benátky nad Jizerou, Modra a 

Hustopeče 

f) Schválení memoranda o spolupráci mezi obcí Habovka (SK) a městem Hustopeče 

g) Zrušení pracovní komise pro výběr nájemce Městské nemocnice Hustopeče p.o. 

14. Projev starosty 

15. Interpelace členů ZM 

16. Diskuze občanů 

17. Usnesení 

18. Závěr  

 

Usnesení č. 1/I/14: ZM schválilo program jednání zastupitelstva města doplněný o bod g) 

Zrušení pracovní komise pro výběr nájemce Městské nemocnice Hustopeče p.o.. a stažení 

bodu f) Schválení „Memoranda o spolupráci mezi obcí Habovka (SK) a městem Hustopeče“ a 

bodu b) odvolání zástupců města z orgánů obchodních společností, v nichž má město 

majetkovou účast. 

 

Usnesení č. 2/I/14: ZM schválilo jmenování ověřovatelů Martiny Ondrové a Mgr. Miroslava 

Patloky. 

 

Usnesení č. 3/I/14: ZM schválilo za členy mandátové komise Mgr. Ivanu Brabcovou, Bc. 

Michala Vejpustka, Ing. Jiřího Kadrnku. 
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Usnesení č. 4/I/14: ZM schválilo členy volební komise – předseda - PharmDr. Peter Hytych, 

členové: Ludmila Živná, Ingrid Florusová. 

 

Usnesení č. 5/I/14: ZM schválilo členy návrhové komise: předseda - Stanislav Ivičič; 

členové: Kamil Konečný, Libor Sadílek. 

 

Usnesení č. 6/I/14: ZM bere na vědomí zprávu mandátové komise o platnosti volby členů 

zastupitelstva města Hustopeče. 

 

Usnesení č. 7/I/14: ZM schválilo Jednací řád Zastupitelstva města Hustopeče v upravené 

podobě. Text jednacího řádu je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 8/I/14: ZM schválilo, že funkce dvou statutárních zástupců města, tj. starosty a 

místostarosty budou dlouhodobě uvolněnými funkcemi. 

 

Usnesení č. 9/I/14: ZM schválilo formu hlasování pro dnešní jednání. Hlasování proběhnou 

formou veřejného hlasování (aklamací) mimo volby starosty, místostarosty, členů rady města 

a předsedů výborů, kde bude probíhat volba tajná v souladu s Volebním řádem pro volbu 

orgánů města Hustopeče ze dne 16.09.2010. 

 

Usnesení č. 10/I/14: ZM schválilo do funkce starostky města Hustopeče pro funkční období 

2014 - 2018 PaedDr. Hanu Potměšilovou.  

 

Usnesení č. 11/I/14: ZM bere na vědomí složení slibu všech přítomných zastupitelů města 

Hustopeče. 

 

Usnesení č. 12/I/14: ZM schválilo do funkce místostarosty města Hustopeče pro funkční 

období 2014 – 2018 pana Bořivoje Švástu. 

 

Usnesení č. 13/I/14: ZM schválilo do funkce radního Ing. Mgr. Zbyňka Hádera. 

 

Usnesení č. 14/I/14: ZM schválilo do funkce radního Romana Zárubu. 

 

Usnesení č. 15/I/14: ZM schválilo do funkce radního Bc. Michala Vejpustka. 

 

Usnesení č. 16/I/14: ZM schválilo do funkce radního Kamila Konečného. 

 

Usnesení č. 17/I/14: ZM schválilo do funkce radního Richarda Homolu. 

 

Usnesení č. 18/I/14: ZM schválilo počet členů pro práci ve finančním výboru zastupitelstva 

na 11. Počet je včetně předsedy. 

 

Usnesení č. 19/I/14: ZM schválilo počet členů pro práci v kontrolním výboru zastupitelstva 

na 9. Počet je včetně předsedy. 

 

Usnesení č. 20/I/14: ZM schválilo za předsedu finančního výboru zastupitelstva města 

Hustopeče Mgr. Miroslava Patloku. 

 

Usnesení č. 21/I/14: ZM schválilo za předsedu kontrolního výboru zastupitelstva města 

Hustopeče PharmDr. Petera Hytycha. 
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Usnesení č. 22/I/14: ZM schválilo oprávnění pro Mgr. Ivanu Brabcovou nosit závěsný státní 

znak při významných příležitostech a občanských obřadech pro období 2014 – 2018. 

 

Usnesení č. 23/I/14: ZM schválilo odvolání zástupců města na všechny řádné, mimořádné a 

náhradní valné hromady obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, kteří 

byli v minulosti jmenováni na ZM, a to Ing. Luboše Kuchynku, p. Libora Sadílka, včetně všech 

náhradníků. A současně ZM schvaluje pro zastupování města na valných hromadách 

společností, v nichž má město majetkovou účast starostku PaedDr. Hanu Potměšilovou. 

V případě, že se nebude moci zúčastnit místostarostu pana Bořivoje Švástu, a pro případ, že 

by se nemohl ani on zúčastnit další dva náhradníky p. Kamila Konečného a Bc. Michala 

Vejpustka. 

 

Usnesení č. 24/I/14: ZM schválilo nominování podle §84 písm. g) zákona o obcích, jako 

zástupce města pro práci v představenstvu společnosti Hantály a. s. Velké Pavlovice starostku 

města Hustopeče PaedDr. Hanu Potměšilovou. V případě, že budou do orgánů společnosti 

Hantály a. s. Velké Pavlovice delegováni 2 zástupci města, navrhuje se jako další zástupce 

místostarosta Bořivoj Švásta.     

   

Usnesení č. 25/I/14: ZM schválilo nominování podle §84 písm. g) zákona o obcích jako 

zástupce města pro práci v představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a. s. 

místostarostu Bořivoje Švástu. V případě, že budou do orgánů společnosti Vodovody a 

kanalizace Břeclav delegováni 2 zástupci města, navrhuje se další zástupce PaedDr. Hana 

Potměšilová. 

 

Usnesení č 26/I/14: ZM schválilo stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy 

Zastupitelstva města Hustopeče v následující výši: člen ZM 627 Kč/měsíc, člen RM 1.815 

Kč/měsíc, předsedové komisí nebo výborů 1.482 Kč/měsíc, členové komisí nebo výborů 0 Kč, 

s počátkem nároku na vyplácení 6.11.2014. Částky se nesčítají. 

 

Usnesení č. 27/I/14: ZM schválilo Memorandum o spolupráci mezi partnerskými městy 

Benátky na Jizerou, Modra a Hustopeče. Text memoranda je přílohou. 

 

Usnesení č. 28/I/14: ZM schválilo zrušení komise pro hodnocení výběru strategického 

partnera Městské nemocnice Hustopeče ke dni 6.11.2014. Komise byla vytvořena na základě 

usnesení ZM č. 10/XVI/13 ze dne 10.10.2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………. …………………………. ………………………… 

PaedDr. Hana Potměšilová Bořivoj Švásta Stanislav Ivičič 

starostka místostarosta předseda návrhové komise 

 


