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Návrh na usnesení: 
Paní místostarostka Mgr. Bc. Leona Alexová , MBA při plnění úkolů města zastupuje 
starostu v jeho nepřítomnosti. Významně přispívá k rozvoji Mikulova, jeho prezentaci a 
propagaci.  
Koordinovala realizaci  investičních akcí města z nichž 7 bylo v letošním roce dokončeno, jako 
např. projekt s mezinárodním přesahem “Mikulov Portz Insel – zpřístupnění a obnova 
komponované historické krajiny“ o celkovém nákladu 35 mil. Kč, rekonstrukce městského 
koupaliště  o celkovém nákladu 55 mil. Kč, Fitness Park – dokončení  o celkovém nákladu 
0,64 mil. Kč, spojnice ulic Žižkova a Bezručova o celkovém nákladu 6,7 mil Kč, rekonstrukce 
chodníku ul. Dukelská a Na Hradbách. 
Koordinovala přípravu investičních akci, jako např. parkoviště Na Hradbách, oprava 
komunikací ul. Mlýnská, Poštovní, Růžová, kanalizace ul. Valtická a Mušlov, chodníky, 
přechody a VO ul. Valtická, rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii, 
výstavba tenisových kurtů a další. 
Osobně se účastnila jednání o připravované celkové revitalizaci lokality Kozí hrádek a o 
uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na tuto revitalizaci s nadací BLÍŽKSOBĚ. 
Pracuje jako předsedkyně komise rady pro výstavbu a architekturu. Je členkou komise 
dopravy. 
Koordinuje činnost spol. Tedos Mikulov s.r.o.. Iniciovala personální změny na pozicích 
jednatelů společnosti.  Organizuje pravidelné porady s jednatelem společnosti, pracuje jako 
členka dozorčí rady společnosti. Kontroluje zakázky realizované společností TEDOS Mikulov a 
usiluje o zvýšení efektivity práce společnosti. 
Iniciovala provedení řádného označení nádob na odpady všech domácností (domů) za 
účelem jejich správné evidence, vč. řádné evidence svozu odpadů. Aktivně zastupuje město 
Mikulov na valných hromadách STKO s.r.o. a iniciuje změny ke zlepšení činnosti společnosti. 
Aktivně řeší problematiku nedostatečného pokrytí města televizním signálem ČT. Oslovila 
v této věci Českou televizi, České radiokomunikace a.s. a Český telekomunikační úřad. 
Podporuje realizaci projektu Chytré a přívětivé město Mikulov, financovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost. Podílí se zejména na vytvoření pasportu odpadových míst a 
pasportu zeleně a dřevin. 



V rámci projektu bude v letošním roce pořízena elektronická úřední deska a zavedena 
elektronická příprava materiálů pro jednání orgánů města.  
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města Mikulov 
Mgr. Bc. Leoně Alexové, MBA ve výši 127.400,- Kč. 
 
 
 
V Mikulově dne 30. 11. 2020 
 
 
 
Zpracoval a odpovídá:                                                              Předkládá: 
JUDr. Jiří Večeřa, tajemník                                            Rostislav Koštial, starosta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiál pro jednání ZM dne 09. 12. 2020  
 
K bodu: 
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce paní Mgr. Bc. Leoně 
Alexové, MBA – 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 místostarostce Alexové 
mimořádnou odměnu až 127.400,- 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  projednala RM 30.11.2020 a doporučila ZM přiznat 
místostarostce Mgr. Bc. Leoně Alexové, MBA mimořádnou odměnu ve výši 127.400,-  Kč. 
 
 
Odůvodnění: 
Paní místostarostka Mgr. Bc. Leona Alexová , MBA při plnění úkolů města zastupuje 
starostu v jeho nepřítomnosti. Významně přispívá k rozvoji Mikulova, jeho prezentaci a 
propagaci.  
Koordinovala realizaci  investičních akcí města z nichž 7 bylo v letošním roce dokončeno jako 
např. projekt s mezinárodním přesahem “Mikulov Portz Insel – zpřístupnění a obnova 
komponované historické krajiny“ o celkovém nákladu 35 mil. Kč, rekonstrukce městského 



koupaliště  o celkovém nákladu 55 mil. Kč, Fitness Park – dokončení  o celkovém nákladu 
0,64 mil. Kč, spojnice ulic Žižkova a Bezručova o celkovém nákladu 6,7 mil Kč, rekonstrukce 
chodníku ul. Dukelská a Na Hradbách. Koordinovala přípravu investičních akci, jako např. 
parkoviště Na Hradbách, oprava komunikací ul. Mlýnský, Poštovní, Růžová, kanalizace ul. 
Valtická a Mušlov, chodníky, přechody a VO ul. Valtická, rekonstrukce bývalé hasičské 
zbrojnice na knihovnu a galerii, výstavba tenisových kurtů a další. 
Osobně se účastnila jednání o připravované celkové revitalizaci lokality Kozí hrádek a o 
uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na tuto revitalizaci s nadací BLÍŽKSOBĚ. 
Pracuje jako předsedkyně komise rady pro výstavbu a architekturu. Je členkou komise 
dopravy. 
Koordinuje činnost spol. Tedos Mikulov, s.r.o.. Iniciovala personální změny na pozicích 
jednatelů společnosti.  Organizuje pravidelné porady s jednatelem společnosti, pracuje jako 
členka dozorčí rady společnosti. Kontroluje zakázky realizované společností TEDOS Mikulov a 
usiluje o zvýšení efektivity práce společnosti. 
Iniciovala provedení řádného označení nádob na odpady všech domácností (domů) za 
účelem jejich správné evidence, vč. řádné evidence svozu odpadů. Aktivně zastupuje město 
Mikulov na valných hromadách STKO s.r.o. a iniciuje změny ke zlepšení činnosti společnosti. 
Aktivně řeší problematiku nedostatečného pokrytí města televizním signálem ČT. Oslovila 
v této věci Českou televizi, České radiokomunikace a.s. a Český telekomunikační úřad. 
Podporuje realizaci projektu Chytré a přívětivé město Mikulov, financovaného z Operačního 
programu Zaměstnanost. Podílí se zejména na vytvoření pasportu odpadových míst a 
pasportu zeleně a dřevin. V rámci projektu bude v letošním roce pořízena elektronická 
úřední deska a zavedena elektronická příprava materiálů pro jednání orgánů města.  
 
 
 
Zpracoval: 
JUDr. Jiří Večeřa 
30.11.2020 
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