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Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče 

 

Zápis ze I. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 

20.10.2022 v sále Kina Hustopeče 
 

Usnesení č. 1/I/22: ZM bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Mgr. Ivanu Brabcovou a 

Ing. Jana Franka a zapisovatelky Bc. Barbory Floriánové. 

 

Usnesení č. 2/I/22: ZM bere na vědomí zprávu o platnosti volby členů zastupitelstva města 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 3/I/22: ZM bere na vědomí informaci o složení slibu zastupitelů města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 4/I/22: ZM schvaluje program jednání zastupitelstva města:  

I. Zahájení 

II. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

III. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města 

IV. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města 

V. Schválení programu zastupitelstva města 

VI. Schválení jednacího řádu zastupitelstva a volebního řádu pro volbu orgánů 

zastupitelstva města 

VII. Schválení počtu uvolněných zastupitelů města 

VIII. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a radních 

IX. Volba volební komise 

X. Volba starosty, místostarostů a dalších radních 

XI. 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 

XII Schválení odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města 

XIII Stanovení paušální náhrady za ušlou mzdu pro radní a zastupitele,  

Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce  

XIV Organizační záležitosti 

a)  Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 

Schválení zastupitelů s právem nosit závěsný státní znak pro období 2022–2026 

b) Schválení zastupitelů s oprávněním výkonu oddávajícího pro období 2022–2026  

c)  Zastupování města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města 

d)  Návrh na zvolení do představenstva (dozorčí rady) společnosti VaK Břeclav a.s. 

e)  Návrh na zvolení do představenstva (dozorčí rady) společnosti Hantály a.s. 

f)  Schválení určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace 

města Hustopeče 

XV   Spolufinancování projektu na rekonstrukci tenisových kurtů 

XVI Projev starosty/ky 

XVII Interpelace zastupitelů 

XVIII Diskuze občanů 

XIX Kontrola přijatých usnesení 
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XX   Závěr 

 

Usnesení č. 5/I/22: ZM schvaluje jednací řád zastupitelstva města Hustopeče ve verzi 2022, 

s úpravou v čl. VII odst. 3, „...odložit až o 15 minut.“. Text jednacího řádu je přílohou zápisu.  

 

Usnesení č. 6/I/22: ZM schvaluje volební řád pro volbu orgánů zastupitelstva města 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 7/I/22: ZM schvaluje, že funkce tří statutárních zástupců města, tj. starosty a dvou 

místostarostů budou dlouhodobě uvolněnými funkcemi.  

 

Usnesení č. 8/I/22: ZM schvaluje formu hlasování pro dnešní jednání. Hlasování proběhnou 

formou veřejného hlasování (aklamací) mimo volby starosty, místostarostů, 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 20.10.2022.  

 

Usnesení č. 9/I/22: ZM schvaluje členy volební komise: předseda MVDr. Pavel Michalica, 

členové: Ing. Kamil Hycl a Dagmar Furchová  

 

Usnesení č. 10/I/22: ZM schvaluje do funkce starostky města Hustopeče pro funkční období 

2022–2026 PaedDr. Hanu Potměšilovou.   

 

Usnesení č. 11/I/22: ZM schvaluje do funkce 1. místostarosty města Hustopeče pro funkční 

období 2022–2026 pana Bořivoje Švástu.  

 

Usnesení č. 12/I/22: ZM schvaluje pověření 1. místostarosty k zastupování starostky v době 

její nepřítomnosti. Současně také 1. místostarosta spolu se starostkou podepisuje právní 

předpisy obce a další dokumenty, kde jsou dva podpisy obvyklé. 

 

Usnesení č. 13/I/22: ZM schvaluje do funkce 2. místostarosty města Hustopeče pro funkční 

období 2022–2026 Bc. Josefa Horáka.  

 

Usnesení č. 14/I/22: ZM schvaluje pro volební období 2022–2026 sedmičlennou radu města, 

která se bude skládat ze starosty, 2 místostarostů a čtyřech radních.  

 

Usnesení č. 15/I/22: ZM schvaluje do funkce radního Mgr. Beatu Kynclovou.  

 

Usnesení č. 16/I/22: ZM schvaluje do funkce radního Ing. Vojtěcha Franka. 

 

Usnesení č. 17/I/22: ZM schvaluje do funkce radního Bc. Michala Vejpustka.  

 

Usnesení č. 18/I/22: ZM schvaluje do funkce radního Ing. Stanislava Ivičice.   

 

Usnesení č. 19/I/22: ZM schvaluje zřízení kontrolního výboru a finančního výboru. Oba 

výbory budou devítičlenné.  

 



3 

Usnesení č. 20/I/22: 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. 21/I/22: 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. 22/I/22: ZM schvaluje stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy 

zastupitelstva města Hustopeče v následující výši: člen ZM 1.086 Kč/měsíc, člen RM 4.344 

Kč/měsíc. Předsedové komisí nebo výborů 2.172 Kč/měsíc.  

Pokud komise nezasedala dle plánu zasedání komise schváleném radou města (dokládá se 

zápisem), je nárok předsedy pouze na základní odměnu člena ZM, u nezastupitele 0 Kč.  

U výborů je nárok obdobný jenom se za mezidobí považuje období mezi dvěma jednáními 

zastupitelstva, která jsou dle plánu na celé volební období 2022-2026. Plán je přílohou zápisu 

dnešního jednání ZM. Omezující ustanovení je účinné od 1.1.2023.  

Částka pro předsedy komisí se vztahuje i na osoby, které nejsou zastupiteli. U osob, které nejsou 

zastupiteli, je částka vypočtena jako rozdíl mezi odměnou předsedy komise a odměnou 

zastupitele tj. 1.086 Kč/měsíc (2.172-1.086 =1.086 Kč).  

V případě souběhu více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne 

jako součet maximálně 2 nejvyšších zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané 

funkce, a to následujícím způsobem:  

- neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci člena rady obce a 

předsedy výboru nebo komise, bude odměna poskytována ve výši 6.516 Kč/měsíc (z toho za 

výkon funkce člena rady 4.344 Kč a za výkon funkce předsedy výboru nebo komise 2.172 Kč,  

- neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je současně předsedou výboru zastupitelstva obce 

a předsedou komise rady nebo předsedou dvou komisí rady obce, bude odměna poskytována 

ve výši 4.344 Kč/měsíc (za každou funkci předsedy 2.172 Kč),  

U osob, které nejsou zastupiteli, se částky nesčítají. Jiné 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 zastupitele bude odměna náležet ode dne 

složení slibu náhradníkem.  

 

Usnesení č. 23/I/22: ZM schvaluje stanovení výše paušální částky dle § 71 odst. 4 zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích pro neuvolněné členy zastupitelstva obce ve výši 250 Kč/hod. a 

maximálně za 8 hod. denně. Částka je stanovena pro kalendářní roky 2022–2023. Pokud 

nedojde k úpravě této částky usnesením ZM, bude platná i pro další období, nejpozději však do 

konce tohoto volebního období.  

 

Usnesení č. 24/I/22: ZM schvaluje určení doby nezbytně nutné k výkonu funkce dle 

ustanovení § 71 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pro neuvolněné zastupitele, kteří jsou 

zvoleni jako členové rady města. Nezbytně nutná doba se stanovuje na 8 hodin v den jednání 

rady města, které proběhlo dle radou schváleného harmonogramu (tj. 1 x za cca 14 dnů). 
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Usnesení č. 25/I/22: ZM schvaluje pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům 

zastupitelstva města. Pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města bude 

postupováno shodně s pravidly poskytování cestovních náhrad zaměstnancům Městského úřadu 

Hustopeče.  

 

Usnesení č. 26/I/22: ZM schvaluje oprávnění pro Ing. Ivanu Bundilovou, Ing. Stanislava 

Ivičiče, Mgr. Beatu Kynclovou, Mgr. Ivanu Brabcovou a Hanu Pregrtovou, DiS. (neuvolnění 

zastupitelé) nosit závěsný státní znak při významných příležitostech a občanských obřadech pro 

období 2022–2026.  

 

Usnesení č. 27/I/22: ZM schvaluje oprávnění pro následující členy zastupitelstva k výkonu 

funkce oddávající/oddávajícího: Ing. Ivanu Bundilovou, Ing. Stanislava Ivičiče, Mgr. Beatu 

Kynclovou, Mgr. Ivanu Brabcovou a Hanu Pregrtovou, DiS. pro období 2022–2026. 

 

Usnesení č. 28/I/22: 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 náhradníky Bc. Josefa Horáka, Bc. Michala Vejpustka a Ing. Oldřich Vachala. 

 

Usnesení č. 29/I/22: ZM schvaluje nominování podle §84 písm. g) zákona o obcích, jako 

zástupce města pro práci v představenstvu a dozorčí radě 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 Bc. 

Josef Horák, náhradníci PaedDr. Hana Potměšilová, Bc. Michal Vejpustek a Zdeněk Rybář. 

 

Usnesení č. 30/I/22: ZM schvaluje nominování podle §84 písm. g) zákona o obcích, jako 

zástupce města pro práci v představenstvu a dozorčí radě 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, a náhradníci Bc. Josef Horák, Bc. Michal Vejpustek. 

 

Usnesení č. 31/I/22: ZM schvaluje, aby určeným zastupitelem města Hustopeče při pořizování 

územně plánovací dokumentace města Hustopeče, byla ve volebním období 2022–2026 

starostka PaedDr. Hana Potměšilová.  

 

Usnesení č. 32/I/22: ZM schvaluje v případě realizace akce „00283193 – Hustopeče – 

technické zhodnocení tenisových kurtů“ dofinancování akce z rozpočtu města Hustopeče.  

 

Usnesení č. 33/I/22: ZM ukládá RM předložit zastupitelstvu financování projektu „00283193 

– Hustopeče – technické zhodnocení tenisových kurtů“, včetně doložení spolufinancování 

tenistovým oddílem.  

 

 

 

 

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

 PaedDr. Hana Potměšilová          Mgr. Ivana Brabcová   Ing. Jan Frank 

                starostka             ověřovatel       ověřovatel 


