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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 
 

Usnesení z XXI. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané 

dne 07.07.2021 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče 

 

Usnesení č. 1/XXI//21: ZM schvaluje program zasedání doplněn o bod II. d) oproti pozvánce  

Program:  

I. Zahájení  

II. Hlavní body:  

a. Čerpání finančních prostředků z transparentního účtu města pro obce postižené 

přírodní katastrofou dne 24.6.2021 

b. Dar finančních prostředků pro obce postižené přírodní katastrofou dne 24.6.2021 

c. Informace o zřízení sbírkového účtu města 

d. Rozpočtové opatření města 

III. Sdělení starostky  

IV. Diskuze občanů  

V. Příspěvky členů ZM  

VI. Kontrola přijatých usnesení  

VII. Závěr  

 

Usnesení č. 2/XXI//21: ZM schvaluje ověřovatele zápisu … a ….  

 

Usnesení č. 3/XXI//21: 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/XXI//21: ZM bere na vědomí určení zapisovatelky paní …, administrativní 

pracovnice kanceláře tajemníka.  

 

Usnesení č. 5/XXI//21: ZM schvaluje pověření pro radu města k čerpání prostředků na pomoc 

a ke schvalování darů pro postižené obce z veřejné sbírky – Pomoc obcí Mikroregionu 

Hustopečsko obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod způsobených tornádem. 

Možnost čerpání bude omezena pouze výší zůstatku prostředků na účtu. Smlouvy o udělení 

daru budou schvalovány dodatečně vždy na nejbližším následujícím zastupitelstvu. Pověření je 

z důvodu veřejného zájmu spočívajícího v operativnosti poskytování pomoci postiženým.  

 

Usnesení č. 6/XXI//21: ZM schvaluje vklad 500.000 Kč na transparentní účet města 

6013134339/0800 jako dar obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod 

způsobených tornádem.  

 

Usnesení č. 7/XXI//21: ZM bere na vědomí Usnesení Rady města Hustopeče ze dne 25.6.2021 

k zajištění pomoci obcím postiženým přírodní katastrofou dne 24.6.2021:  

Usnesení č. 2/75/21: RM schválila pořádání veřejné sbírky – Pomoc obcí Mikroregionu 

Hustopečsko obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod způsobených tornádem. 

Sbírka bude zahájena po dni následujícím po doručení osvědčení JMKÚ o konání sbírky, s 

trváním na dobu neurčitou. Sbírka bude konána formou výběru finančních prostředků na zvlášť 

k tomu zřízený transparentní účet u České spořitelny a.s.  

Usnesení č. 3/75/21: RM schválila vklad 20.000 Kč na účet veřejné sbírky – Pomoc obcí 

Mikroregionu Hustopečsko obcím na Břeclavsku a Hodonínsku na odstranění škod 

způsobených tornádem.  
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Usnesení č. 4/75/21: RM schválila dar obci Hrušky, okr. Břeclav ve výši 20.000 Kč, na 

odstranění škod způsobených tornádem a na okamžitý nákup nezbytného materiálu.  

Usnesení č. 5/75/21: RM schválila dar městysu Moravská Nová Ves ve výši 20.000 Kč, na 

odstranění škod způsobených tornádem a na okamžitý nákup nezbytného materiálu.  

Usnesení č. 6/75/21: RM schválila dar obci Lužice, okr. Hodonín ve výši 20.000 Kč, na 

odstranění škod způsobených tornádem a na okamžitý nákup nezbytného materiálu.  

Usnesení č. 7/75/21: RM schválila dar obci Mikulčice, okr. Hodonín ve výši 20.000 Kč, na 

odstranění škod způsobených tornádem a na okamžitý nákup nezbytného materiálu.  

Usnesení č. 8/75/21: RM schválila dar městu Hodonín ve výši 20.000 Kč, na odstranění škod 

způsobených tornádem a na okamžitý nákup nezbytného materiálu.  

 

Usnesení č. 8/XXI//21: ZM schvaluje rozpočtové opatření města Hustopeče č. 5/2021. 

Opatření je přílohou zápisu.  
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