
Zastupitelstvo města Mikulov
_______________________________________________________________________________________

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

Bod programu:
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní

Přílohy:
- Důvodová zpráva

Návrh na usnesení:
Paní místostarostka při plnění úkolů města zastupuje starostu
v jeho nepřítomnosti. Významně přispívá k rozvoji Mikulova, jeho prezentaci a propagaci.
Osobně se podílí na udržování partnerství a spolupráce s partnerskými městy Šumperk,
Bardějov, Galanta, Tuchow, Laa an der Thaya a Hochheim am Main.
Koordinovala realizaci investičních akcí města z nichž 7 bylo v letošním roce dokončeno jako
např. ZŠ Pavlovská- učebny a vybavení o celkovém nákladu 20,6 mil. Kč (z toho 17,1 mil.
dotace), revitalizace bytového domu na sídlišti Hraničářů o celkovém nákladu 12,6 mil. Kč
(z toho 3,5 mil. Kč dotace), oprava komunikace ul. Česká o celkovém nákladu 7,7 mil. Kč
(z toho 3,5 mil. Kč dotace), místa pro tříděný odpad o celkovém nákladu 13,5 mil. Kč, veřejné
osvětlení na sídlišti o celkovém nákladu 9,2 mil. Kč. Aktivně se účastní jednání o
připravované celkové revitalizaci lokality Kozí hrádek. Provedla analýzu návrhu regulačního
plánu městské památkové rezervace, vč. ochranného pásma, definovala problémy a návrhy
řešení. Vytvořila systém pravidel oprav nemovitého majetku města, svěřeného do správy
společnosti TEDOS Mikulov. s.r.o. Zajistila úpravu pravidel pro parkovací systém ve městě a
jeho postupné naplňování. Podílela se na vytváření jednotného systému městského
mobiliáře.
Jako předsedkyně komise rady pro výstavbu a architekturu řídí její činnost a předává
podněty z jednání orgánům města.
Účastnila se setkání s občany v rámci Dne seniorů a Dne učitelů. Aktivně pracuje v dozorčí
radě společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. a organizuje pravidelné porady s ředitelkou TEDOS
Mikulov. Kontroluje zakázky realizované společností TEDOS Mikulov a usiluje o zvýšení
efektivity práce společnosti.

ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní
ve výši 115 818,- Kč.

Zpracoval a odpovídá: Předkládá:
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Materiál pro jednání ZM dne 20. 11. 2019

K bodu:
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní

– 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 místostarostce města
mimořádnou odměnu až 115 818,- 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 místostarostce města paní

mimořádnou odměnu ve výši 115 818, Kč.

Odůvodnění:
Paní místostarostka při plnění úkolů města zastupuje starostu
v jeho nepřítomnosti. Významně přispívá k rozvoji Mikulova, jeho prezentaci a propagaci.
Osobně se podílí na udržování partnerství a spolupráce s partnerskými městy Šumperk,
Bardějov, Galanta, Tuchow, Laa an der Thaya a Hochheim am Main.



Koordinovala realizaci investičních akcí města z nichž 7 bylo v letošním roce dokončeno jako
např. ZŠ Pavlovská- učebny a vybavení o celkovém nákladu 20,6 mil. Kč (z toho 17,1 mil.
dotace), revitalizace bytového domu na sídlišti Hraničářů o celkovém nákladu 12,6 mil. Kč
(z toho 3,5 mil. Kč dotace), oprava komunikace ul. Česká o celkovém nákladu 7,7 mil. Kč
(z toho 3,5 mil. Kč dotace), místa pro tříděný odpad o celkovém nákladu 13,5 mil. Kč, veřejné
osvětlení na sídlišti o celkovém nákladu 9,2 mil. Kč. Aktivně se účastní jednání o
připravované celkové revitalizaci lokality Kozí hrádek. Provedla analýzu návrhu regulačního
plánu městské památkové rezervace, vč. ochranného pásma, definovala problémy a návrhy
řešení. Vytvořila systém pravidel oprav nemovitého majetku města, svěřeného do správy
společnosti TEDOS Mikulov. s.r.o. Zajistila úpravu pravidel pro parkovací systém ve městě a
jeho postupné naplňování. Podílela se na vytváření jednotného systému městského
mobiliáře.
Jako předsedkyně komise rady pro výstavbu a architekturu řídí její činnost a předává
podněty z jednání orgánům města.
Účastnila se setkání s občany v rámci Dne seniorů a Dne učitelů. Aktivně pracuje v dozorčí
radě společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. a organizuje pravidelné porady s ředitelkou TEDOS
Mikulov. Kontroluje zakázky realizované společností TEDOS Mikulov a usiluje o zvýšení
efektivity práce společnosti.

Zpracoval:
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