
Materiál pro jednání Zastupitelstva města Mikulov  
konané dne 09.12.2020 
 
 
 
Název materiálu:  
Návrh na poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města paní Sylvě 
Chludilové.  
 
 
 
Přílohy: 

- Důvodová zpráva 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
Paní místostarostka Sylva Chludilová při plnění úkolů města zastupuje starostu města 
v případě jeho nepřítomnosti a současné nepřítomnosti první místostarostky. Reprezentuje 
město zejména v oblasti kultury, podílí se na udržování a rozšiřování vztahů s partnerskými 
městy.  
Pracuje jako předsedkyně komisí – Poradního sboru MVS „dílna“, komise pro kulturu, 
cestovní ruch a zvelebování města a Redakční rady Zpravodaje města Mikulov, řídí a 
koordinuje jejich činnost a předává podněty z jednání orgánům města. Spolupracuje 
s mikulovskými spolky, které působí v oblasti kultury, zvelebování města a podobně. 
Osobně se podílela na koordinaci přípravy a vlastní výsadbě nové zeleně ve městě. Spolu 
s odbornou pracovnicí města se podílí na aktualizaci koncepce zeleně, kontroluje stav 
veřejné zeleně a mobiliáře a při zjištěných nedostatcích zajišťuje nápravu. Spolupracuje se 
školami při zapojování žáků a studentů na pomoci při výsadbě zeleně, trvalkových záhonů. 
Iniciativně provedla analýzu úrovně Zpravodaje města Mikulov a nákladů na jeho vydávání a 
ve spolupráci s Mikulovskou rozvojovou s.r.o. dosáhla významných změn směřujících ke 
snížení dosavadních nákladů i ke zlepšení organizaci zajištění vydávání Zpravodaje.  
Osobně řešila zlepšení P.R. města, komunikace s občany na sociálních sítích prostřednictvím 
webu města a podobně. 
Podílela se na realizaci projektu vodních a herních prvků ve Fitness parku, obnově a 
zprovoznění stávajících vodních prvků ve městě, zajištění nových, průběžné výměně 
mobiliáře. Podílela se na revitalizaci zahrady při MŠ Pod Strání a na přípravě revitalizace 
zahrady při MŠ Habánská. 
Věnovala se kontrolám stávajícího stavu orientačního systému v Mikulově a přípravám změn 
v souvislosti s řešením vizuálního smogu. Účastnila se přípravy a vlastního průběhu 
Mikulovského výtvarného sympozia Dílna 2020 
Průběžně dohlíží na fungování a využívání služby „Senior taxi“. 
Koordinuje činnost společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., podílela se na řešení efektivní 
správy amfiteátru prostřednictvím této společnosti města. Aktivně pracuje v dozorčí radě 



společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. a organizuje koordinační porady s ředitelkou 
společnosti. 
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostce města Mikulov 
Sylvě Chludilové 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 Sylvě Chludilové 
-  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 Sylvě 
Chludilové 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 Sylvě Chludilové mimořádnou odměnu v částce 127.400,-  Kč. 
 
 
Odůvodnění: 
Paní místostarostka Sylva Chludilová při plnění úkolů města zastupuje starostu města 
v případě jeho nepřítomnosti a současné nepřítomnosti první místostarostky. Reprezentuje 
město zejména v oblasti kultury, podílí se na udržování a rozšiřování vztahů s partnerskými 
městy.  
Pracuje jako předsedkyně komisí – Poradního sboru MVS „dílna“, komise pro kulturu, 
cestovní ruch a zvelebování města a Redakční rady Zpravodaje města Mikulov, řídí a 



koordinuje jejich činnost a předává podněty z jednání orgánům města. Spolupracuje 
s mikulovskými spolky, které působí v oblasti kultury, zvelebování města a podobně. 
Osobně se podílela na koordinaci přípravy a vlastní výsadbě nové zeleně ve městě. Spolu 
s odbornou pracovnicí města se podílí na aktualizaci koncepce zeleně, kontroluje stav 
veřejné zeleně a mobiliáře a při zjištěných nedostatcích zajišťuje nápravu. Spolupracuje se 
školami při zapojování žáků a studentů na pomoci při výsadbě zeleně, trvalkových záhonů. 
Iniciativně provedla analýzu úrovně Zpravodaje města Mikulov a nákladů na jeho vydávání a 
ve spolupráci s Mikulovskou rozvojovou s.r.o. dosáhla významných změn směřujících ke 
snížení dosavadních nákladů i ke zlepšení organizaci zajištění vydávání Zpravodaje.  
Osobně řešila zlepšení P.R. města, komunikace s občany na sociálních sítích prostřednictvím 
webu města a podobně. 
Podílela se na realizaci projektu vodních a herních prvků ve Fitness parku, obnově a 
zprovoznění stávajících vodních prvků ve městě, zajištění nových, průběžné výměně 
mobiliáře. Podílela se na revitalizaci zahrady při MŠ Pod Strání a na přípravě revitalizace 
zahrady při MŠ Habánská. 
Věnovala se kontrolám stávajícího stavu orientačního systému v Mikulově a přípravám změn 
v souvislosti s řešením vizuálního smogu. Účastnila se přípravy a vlastního průběhu 
Mikulovského výtvarného sympozia Dílna 2020 
Průběžně dohlíží na fungování a využívání služby „Senior taxi“. 
Koordinuje činnost společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o., podílela se na řešení efektivní 
správy amfiteátru prostřednictvím této společnosti města. Aktivně pracuje v dozorčí radě 
společnosti Mikulovská rozvojová s.r.o. a organizuje koordinační porady s ředitelkou 
společnosti. 
 
 
 
Zpracoval: 
JUDr. Jiří Večeřa 
30.11.2020 
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