
Zastupitelstvo města Mikulov
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Materiál pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 20. 11. 2019

Bod programu:
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města panu

Přílohy:
- Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Pan starosta při plnění úkolů města významně přispívá k rozšiřování
partnerských vztahů Mikulova, k propagaci a prezentaci našeho města v ČR i v zahraničí.
Osobně udržuje partnerské a přátelské vztahy s představiteli měst Šumperk, Bardějov,
Galanta, Tuchow, Laa an der Thaya. Významně se podílel na uzavření nové smlouvy o
spolupráci s městem Hochheim am Main. Podporuje rozvoj spolupráce v regionu účastí
v MAS, uzavřením dohod o spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Mikulov a Střední vinařskou
školou Valtice. Osobně dohlížel na odstranění havarijního stavu po sesuvu části skály na
Kozím hrádku a jedná s možnými donátory a odborníky o celkové revitalizaci této lokality.
Zajistil řádné a kvalitní zpracování rozpočtu města na rok 2019, vyhodnocení plnění
Strategického plánu rozvoje města Mikulov na roky 2013 – 2026 a zpracování nového
Akčního plánu na roky 2019 – 2022 a jejich projednání v orgánech města.
Jako pověřený zastupitel úkoly územního plánování koordinuje práce na novém územním
plánu města Mikulov a ve spolupráci s jednotlivými odbory a orgány prosazuje, aby tento
zásadní rozvojový dokument odrážel oprávněné zájmy města.
Podílí se na přípravě významné investiční akce „kanalizace na ul. Valtická a odkanalizování
Mušlova“ tak, aby mohla být podána žádost o dotaci na tuto akci ze SFŽP.
Osobně přispěl k získání dotací na Pálavské vinobraní (dotace z JMK 300 tis. Kč, dotace
z Vinařského fondu 500 tis. Kč) na Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ (dotace z JMK
300 tis. Kč a z ministerstva kultury 200 tis. Kč)
Při řešení problémů města je zastáncem přímé komunikace s občany a pravidelně se setkává
s občany v rámci tzv. Starostovny, nebo Dne seniorů či Dne učitelů.
Usiluje o zkvalitnění činnosti městské policie a zlepšení vybavení potřebného pro zajištění
bezpečnosti ve městě. Prosazuje zvýšený dohled nad řešením neplaceného parkování.
Prosadil pěší hlídky v revírech jednotlivých strážníků. Zajistil získání dotace z JMK ve výši 240
tis. Kč na pořízení nových ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel.
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi města panu ve
výši 131 612,- Kč.
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Materiál pro jednání ZM dne 20. 11. 2019

K bodu:
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města panu

– důvodová zpráva

Zákonem č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů bylo umožněno poskytnout mimořádnou odměnu členovi zastupitelstva města za
splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů. Možnost poskytnout mimořádnou
odměnu členovi zastupitelstva obsahovala již dřívější právní úprava, avšak pouze do konce
roku 2004. Po 13 letech mohlo tak zastupitelstvo města přiznat členovi zastupitelstva města
mimořádnou odměnu. Této možnosti bylo využito poprvé v roce 2018
Ustanovení § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů upravuje
možnost, podmínky a postup pro poskytnutí mimořádné odměny členu zastupitelstva
takto:
(1) Členovi zastupitelstva obce může obec poskytnout mimořádnou odměnu za splnění
mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce.
(2) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce uvolněnému
členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší odměny, která mu v
průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.
(3) Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých v kalendářním roce neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek maximální výše odměny, kterou
za výkon jím zastávané funkce nebo v souhrnu za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc
stanoví zákon a prováděcí právní předpis.
(4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden
jako samostatný bod navrženého programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.
(5) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být odůvodněn
a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí
mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla
mimořádná odměna poskytnuta.

Na základě výše uvedeného může zastupitelstvo města poskytnout starostovi mimořádnou
odměnu až 131 612,- Kč za kalendářní rok.
Schválený rozpočet města Mikulov na rok 2019 počítá s možností poskytnout mimořádnou
odměnu starostovi a místostarostkám v kapitole vnitřní správa v položce odměny
zastupitelům.
Rada města projednala předložený návrh na svém zasedání dne 4. 11. 2019 a přijala
usnesení, kterým doporučila zastupitelstvu města poskytnout starostovi města panu
Rostislavu Koštialovi mimořádnou odměnu ve výši 131 612, Kč.

Odůvodnění:
Pan starosta při plnění úkolů města významně přispívá k rozšiřování
partnerských vztahů Mikulova, k propagaci a prezentaci našeho města v ČR i v zahraničí.
Osobně udržuje partnerské a přátelské vztahy s představiteli měst Šumperk, Bardějov,
Galanta, Tuchow, Laa an der Thaya. Významně se podílel na uzavření nové smlouvy o



spolupráci s městem Hochheim am Main. Podporuje rozvoj spolupráce v regionu účastí
v MAS, uzavřením dohod o spolupráci s Gymnáziem a SOŠ Mikulov a Střední vinařskou
školou Valtice. Osobně dohlížel na odstranění havarijního stavu po sesuvu části skály na
Kozím hrádku a jedná s možnými donátory a odborníky o celkové revitalizaci této lokality.
Zajistil řádné a kvalitní zpracování rozpočtu města na rok 2019, vyhodnocení plnění
Strategického plánu rozvoje města Mikulov na roky 2013 – 2026 a zpracování nového
Akčního plánu na roky 2019 – 2022 a jejich projednání v orgánech města.
Jako pověřený zastupitel úkoly územního plánování koordinuje práce na novém územním
plánu města Mikulov a ve spolupráci s jednotlivými odbory a orgány prosazuje, aby tento
zásadní rozvojový dokument odrážel oprávněné zájmy města.
Podílí se na přípravě významné investiční akce „kanalizace na ul. Valtická a odkanalizování
Mušlova“ tak, aby mohla být podána žádost o dotaci na tuto akci ze SFŽP.
Osobně přispěl k získání dotací na Pálavské vinobraní (dotace z JMK 300 tis. Kč, dotace
z Vinařského fondu 500 tis. Kč) na Mikulovské výtvarné sympozium „dílna“ (dotace z JMK
300 tis. Kč a z ministerstva kultury 200 tis. Kč)
Při řešení problémů města je zastáncem přímé komunikace s občany a pravidelně se setkává
s občany v rámci tzv. Starostovny, nebo Dne seniorů či Dne učitelů.
Usiluje o zkvalitnění činnosti městské policie a zlepšení vybavení potřebného pro zajištění
bezpečnosti ve městě. Prosazuje zvýšený dohled nad řešením neplaceného parkování.
Prosadil pěší hlídky v revírech jednotlivých strážníků. Zajistil získání dotace z JMK ve výši 240
tis. Kč na pořízení nových ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel.
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