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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 
 

Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Hustopeče  

konaného dne 01.11.2018 v jídelně ZŠ Komenského 
 

 

Usnesení č. 1/I/18: ZM schvaluje určení ověřovatelů zápisu Martiny Ondrové, Marka 

Svobody a zapisovatelky ...  

 

Usnesení č. 2/I/18: ZM bere na vědomí zprávu o platnosti volby členů zastupitelstva města 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 3/I/18: ZM schvaluje program jednání zastupitelstva města.  

 

Usnesení č. 4/I/18: ZM schvaluje jednací řád zastupitelstva města Hustopeče. Text jednacího 

řádu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 5/I/18: ZM schvaluje volební řád zastupitelstva města Hustopeče. Text 

volebního řádu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 6/I/18: ZM schvaluje, že funkce dvou statutárních zástupců města, tj. starosty a 

místostarosty budou dlouhodobě uvolněnými funkcemi.  

 

Usnesení č. 7/I/18: ZM schvaluje 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 zastupitelstva města Hustopeče ze dne 1.11.2018.  

 

Usnesení č. 8/I/18: ZM schvaluje členy volební komise členové: …, …, … 

 

Usnesení č. 9/I/18: ZM schvaluje do funkce starostky města Hustopeče pro funkční období 

2018 - 2022 PaedDr. Hanu Potměšilovou.  

 

Usnesení č. 10/I/18: ZM bere na vědomí složení slibu všech přítomných zastupitelů města 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 11/I/18: ZM schvaluje do funkce místostarosty města Hustopeče pro funkční 

období 2018 – 2022 pana Bořivoje Švástu.  

 

Usnesení č. 12/I/18: ZM schvaluje pro volební období 2018-2022 sedmičlennou radu města, 

která se bude skládat ze starosty, místostarosty a pěti radních.  

 

Usnesení č. 13/I/18: ZM schvaluje do funkce radního Ing. Mgr. Zbyňka Hádera.  

 

Usnesení č. 14/I/18: ZM schvaluje do funkce radního Ing. Ivanu Bundilovou.  

 

Usnesení č. 15/I/18: ZM schvaluje do funkce radního Bc. Michala Vejpustka.  

 

Usnesení č. 16/I/18: ZM schvaluje do funkce radního Michala Stehlíka.  
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Usnesení č. 17/I/18: ZM schvaluje do funkce radního Bc. Josefa Horáka.  

 

Usnesení č. 18/I/18: ZM schvaluje zřízení kontrolního výboru a finančního výboru. 

Kontrolní výbor bude devítičlenný, Finanční výbor bude devítičlenný. Počty jsou včetně 

předsedů. 

 

Usnesení č. 19/I/18: ZM schvaluje za předsedu finančního výboru zastupitelstva Ing. 

Stanislava Ivičiče. Současně předsedovi finančního výboru ukládá předložit na příštím jednání 

ZM ke schválení seznam členů finančního výboru.  

 

Usnesení č. 20/I/18: ZM schvaluje za předsedu kontrolního výboru zastupitelstva Richarda 

Homolu. Současně předsedovi kontrolního výboru ukládá předložit na příštím jednání ZM ke 

schválení seznam členů kontrolního výboru.  

 

Usnesení č. 21/I/18: ZM schvaluje stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy 

zastupitelstva města Hustopeče v následující výši: člen ZM 900 Kč/měsíc, člen RM 3.690 

Kč/měsíc, předsedové komisí nebo výborů 1.845 Kč/měsíc.  

Sčítání odměn není přípustné.  

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví, 

že odměny za výkon neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí 

tohoto usnesení.  

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu náhradníkem.  

 

Usnesení č. 22/I/18: ZM schvaluje stanovení výše paušální částky dle § 71 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva obce ve výši 190 Kč/hod. a 

maximálně za 8 hod. denně. Částka je stanovena pro kalendářní roky 2018-2019.  

 

Usnesení č. 23/I/18: ZM schvaluje oprávnění pro Ing. Ivanu Bundilovou, Ing. Stanislava 

Ivičiče, Ing. Zdeňka Tupého, Ingrid Florusovou nosit závěsný státní znak při významných 

příležitostech a občanských obřadech pro období 2018 – 2022.  

 

Usnesení č. 24/I/18: 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 Bc. Josefa Horáka a Bc. Michala Vejpustka.  

 

Usnesení č. 25/I/18: ZM schvaluje nominování podle §84 písm. g) zákona o obcích, jako 

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

byl místostarosta Bořivoj Švásta. V případě, že budou do orgánů společnosti Vodovody a 

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

Potměšilová, náhradníkem nominuje Bc. Josef Horáka.  

 

Usnesení č. 26/I/18: ZM schvaluje 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 další zástupce 

místostarosta Bořivoj Švásta. Náhradníkem nominuje Ing. Janu Fabigovou.  
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Usnesení č. 27/I/18: ZM schvaluje, aby určeným zastupitelem města Hustopeče při pořizování 

územně plánovací dokumentace města Hustopeče byla ve volebním období 2018 – 2022 paní 

PaedDr. Hana Potměšilová.  

 

 

 

 

 

…………………………….        ……………………………..    ………………………….. 

 PaedDr. Hana Potměšilová             Martina Ondrová               Marek Svoboda      

                starostka             ověřovatel       ověřovatel 

 


