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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Usnesení z III. schůze Zastupitelstva města Hustopeče 

Konané dne 08.01.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 
 

 

Usnesení č. 1/III/15: ZM schvaluje program zasedání: 

I. Zahájení 

II. Sdělení starostky 

III. Hlavní body: 

1. Projekt „Setkání pod nebem“ 

2. Změny v „Zásadách města Hustopeče pro poskytování peněžitých dotací 

z rozpočtu města Hustopeče“ 

3. Změny v „Zásadách města Hustopeče pro poskytování peněžitých darů 

z rozpočtu města Hustopeče“ 

4. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 

IV. Diskuze občanů 

V. Příspěvky členů ZM 

VI. Diskuze občanů 

VII. Usnesení 

VIII. Závěr 

 

Usnesení č. 2/III/15: 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. 3/III/15: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a ... 

 

Usnesení č. 4/III/15: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …., administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/III/15: ZM schvaluje revokaci Usnesení č. 42/II/14: ZM schvaluje Smlouvu s 

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, 602 Brno, IČ:75 08 22 41 o 

poskytnutí dotace na realizaci projektu „Setkání pod nebem“ ve výši 5 663 025,-Kč. Text 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 6/III/15: ZM neschvaluje Smlouvu s Regionální radou regionu soudržnosti 

Jihovýchod, Kounicova 13, 602 Brno, IČ:75 08 22 41 o poskytnutí dotace na realizaci projektu 

„Setkání pod nebem“ ve výši 5 663 025,-Kč. Text smlouvy je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 7/III/15: ZM schvaluje změnu v „Zásadách města Hustopeče pro poskytování 

peněžitých dotací z rozpočtu města Hustopeče“. Mění se v článku 3, Podmínky pro zařazení 

žádosti o dotaci ke schválení, v odst. 5) věta první na „Žádosti o dotace se pro daný kalendářní 

rok předkládají nejpozději do konce února. Ostatní náležitosti Zásad se nemění. 

 

Usnesení č. 8/III/15: ZM schvaluje změnu v „Zásadách města Hustopeče pro poskytování 

peněžitých darů z rozpočtu města Hustopeče“. Mění se v článku 2, Podmínky pro zařazení 

žádosti o dar ke schválení, v odst. 5) věta první na „Žádosti o dar se pro daný kalendářní rok 

předkládají nejpozději do konce února.“ Ostatní náležitosti Zásad se nemění. 
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Usnesení č. 9/III/15: ZM schvaluje Dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 10/III/15: ZM schvaluje Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

Usnesení č. 11/III/15: ZM schvaluje Dodatek č. 15 ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

Městská nemocnice Hustopeče. Text dodatku je přílohou zápisu. 

 

 

 

 


