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Název materiálu:  
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města panu Rostislavu 
Koštialovi 
 
Přílohy: 

- Důvodová zpráva 
 
 
Návrh na usnesení: 
Pan starosta Rostislav Koštial při plnění úkolů města významně přispívá k celkovému rozvoji 
a prezentaci Mikulova v ČR i v zahraničí. Průběžně jedná se sponzory a příznivci města 
Mikulov a udržuje s nimi stálý kontakt za účelem jejich podpory města. V rámci rozšiřování 
partnerských vztahů s městy v zahraničí zajistil navázání kontaktů s městem Novalja na 
ostrově Pag v Chorvatsku. V lednu tohoto roku přijal zástupce města v Mikulově, představil 
město a dojednal další setkání, které se však neuskutečnilo z důvodu mimořádných opatření. 
Navrhl a dohlížel nad vysazením partnerských stromů v lokalitě souběžně s ul. 28. října před 
okružní křižovatkou u Billy. 
Osobně se podílí na koordinaci a konzultacích nového územního plánu města jako pověřený 
zastupitel úkoly územního plánování. Zajistil řádné a kvalitní zpracování rozpočtu města na 
rok 2020. Podílel se na vyjednání dohody o zajištění výstavby technické infrastruktury, vč. 
dodatku č. 1 se spol. VaK Břeclav, a.s. , která řeší spolupráci města a VaK Břeclav, a .s. při 
podání žádosti o dotaci na SFVH a vlastní realizaci  odkanalizování ul. Valtická a Mušlov. 
Vyjednal s Ředitelství silnic a dálnic úpravu a ozelenění kruhových objezdů ve městě, vč. 
finančního krytí. Podílel se na realizaci rekonstrukce městského koupaliště, jako 
nejnáročnější investiční akce v posledním období. 
Řídí městskou policii a usiluje o další zlepšení její činnosti, zejména pokud se jedná o 
nedovolené parkování, rušení nočního klidu a podobně. Podporuje realizaci projektu Chytré 
a přívětivé město Mikulov, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci 
projektu bude v letošním roce pořízena elektronická úřední deska a zavedena elektronická 
příprava materiálů pro jednání orgánů města.  
Zajistil přípravu žádosti města na Ministerstvo kultury ve věci zapsání výpravní budovy ČD do 
seznamu nemovitých kulturních památek. Osobně přispěl k získání dotací na Mikulovské 
výtvarné sympozium „dílna“ (dotace z JMK 300 tis. Kč a z ministerstva kultury 250 tis. Kč) 
Popularizoval na veřejnosti dokončení projektu „Insel“ 
Dohlížel na zajišťování a dodržování opatření v rámci mimořádné situace v souvislosti 
s pandemií COVID 19, která měla za cíl omezit možnosti přenosu nemoci. Svolával a řídil 
krizový štáb ORP Mikulov. Inicioval u orgánů města opatření ke zmírnění dopadů 
mimořádných opatření na podnikatele a živnostníky, jako např. prominutí části nájemného 
za prostory určené k podnikání.  
 



Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi města Mikulov panu 
Rostislavu Koštialovi  ve výši 57 910,- Kč. 
 
 
V Mikulově dne 30. 11. 2020 
 
 
 
 
 
Zpracoval a odpovídá:                                                               Předkládá: 
JUDr. Jiří Večeřa, tajemník                                   Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA, místostarostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiál pro jednání ZM dne 09. 12. 2020  
 
K bodu: 
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města panu Rostislavu 
Koštialovi – 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 poskytnout starostovi mimořádnou 
odměnu až 57 910 ,- Kč za kalendářní rok 2020 
Schválený rozpočet města Mikulov na rok 2020 počítá s možností poskytnout mimořádnou 
odměnu starostovi a místostarostkám v kapitole vnitřní správa v položce odměny 
zastupitelům. 
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi města projednala RM 30.11.2020 a 
doporučila ZM přiznat starostovi města panu Rostislavu Koštialovi mimořádnou odměnu 
v částce 57 910,-  Kč. 
 
Odůvodnění: 
Pan starosta Rostislav Koštial při plnění úkolů města významně přispívá k celkovému rozvoji 
a prezentaci Mikulova v ČR i v zahraničí. Průběžně jedná se sponzory a příznivci města 
Mikulov a udržuje s nimi stálý kontakt za účelem jejich podpory města. V rámci rozšiřování 
partnerských vztahů s městy v zahraničí zajistil navázání kontaktů s městem Novalja na 
ostrově Pag v Chorvatsku. V lednu tohoto roku přijal zástupce města v Mikulově, představil 
město a dojednal další setkání, které se však neuskutečnilo z důvodu mimořádných opatření. 



Navrhl a dohlížel nad vysazením partnerských stromů v lokalitě souběžně s ul. 28. října před 
okružní křižovatkou u Billy. 
Osobně se podílí na koordinaci a konzultacích nového územního plánu města jako pověřený 
zastupitel úkoly územního plánování. Zajistil řádné a kvalitní zpracování rozpočtu města na 
rok 2020. Podílel se na vyjednání dohody o zajištění výstavby technické infrastruktury, vč. 
dodatku č. 1 se spol. VaK Břeclav, a.s. , která řeší spolupráci města a VaK Břeclav, a .s. při 
podání žádosti o dotaci na SFVH a vlastní realizaci  odkanalizování ul. Valtická a Mušlov. 
Vyjednal s Ředitelství silnic a dálnic úpravu a ozelenění kruhových objezdů ve městě, vč. 
finančního krytí. Podílel se na realizaci rekonstrukce městského koupaliště, jako 
nejnáročnější investiční akce v posledním období. 
Řídí městskou policii a usiluje o další zlepšení její činnosti, zejména pokud se jedná o 
nedovolené parkování, rušení nočního klidu a podobně. Podporuje realizaci projektu Chytré 
a přívětivé město Mikulov, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. V rámci 
projektu bude v letošním roce pořízena elektronická úřední deska a zavedena elektronická 
příprava materiálů pro jednání orgánů města.  
Zajistil přípravu žádosti města na Ministerstvo kultury ve věci zapsání výpravní budovy ČD do 
seznamu nemovitých kulturních památek. Osobně přispěl k získání dotací na Mikulovské 
výtvarné sympozium „dílna“ (dotace z JMK 300 tis. Kč a z ministerstva kultury 250 tis. Kč) 
Popularizoval na veřejnosti dokončení projektu „Insel“. 
Dohlížel na zajišťování a dodržování opatření v rámci mimořádné situace v souvislosti 
s pandemií COVID 19, která měla za cíl omezit možnosti přenosu nemoci. Svolával a řídil 
krizový štáb ORP Mikulov. Inicioval u orgánů města opatření ke zmírnění dopadů 
mimořádných opatření na podnikatele a živnostníky, jako např. prominutí části nájemného 
za prostory určené k podnikání.  
 
 
Zpracoval: 
JUDr. Jiří Večeřa 
30. 11. 2020 
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