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1.  Volba starosty, místostarosty a členů Rady města Slavičín 

 
 
a) určení počtu místostarostů 

Usnesení č. I/1/2022 
 
Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

zvolení jednoho místostarosty města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Bonko) 
 
 
 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, a to ve 

vazbě na ustanovení § 71 zákona o obcích 
Usnesení č. I/2/2022 

 
Zastupitelstvo města Slavičín 

u r č u j e  

tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni: starosta, místostarosta. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Bonko) 
 
 
 
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města 

Usnesení č. I/3/2022 
 
Zastupitelstvo města Slavičín 

s c h v a l u j e  

volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Slavičín veřejným hlasováním. 
 
 
Hlasování: pro 13; proti 2 (Dulík, Zvonek); zdržel se 5 (Jordán, Münster, Navrátil, Pinďák, Sovová); 
nepřítomen 1 (Bonko) 
 
 
 

 

 

VÝPIS USNESENÍ 
I. (ustavující) zasedání Zastupitelstva města Slavičín  

dne 24. 10. 2022 
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d) volba starosty  
Usnesení č. I/4/2022 

 
Zastupitelstvo města Slavičín 

v o l í  

starostou města Slavičín Mgr. Tomáše Chmelu. 
 
 
Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 7 (Dulík, Jordán, Münster, Navrátil, Pinďák Sovová, Zvonek); 
nepřítomen 1 (Bonko) 
 
 
 
e )  volba místostarosty 

Usnesení č. I/5/2022 
 
Zastupitelstvo města Slavičín 

v o l í  

místostarostou města Slavičín Moniku Hubíkovou. 
 
 
Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 7 (Dulík, Jordán, Münster, Navrátil, Pinďák Sovová, Zvonek); 
nepřítomen 1 (Bonko) 
 
 
 
f) volba členů Rady města Slavičín 

Usnesení č. I/6/2022 
 
Zastupitelstvo města Slavičín 

v o l í  

další členy Rady města Slavičín: 

− Ing. Petra Čechmánka 

− Ivanu Fojtíkovou 

− Ing. arch. Karla Humpolu 

− Ing. Martina Procházku 

− Martina Viceníka. 
 
 
Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 7 (Dulík, Jordán, Münster, Navrátil, Pinďák Sovová, Zvonek); 
nepřítomen 1 (Bonko) 
 
 
 

2.  Zřízení výborů zastupitelstva 

Usnesení č. I/7/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

z ř i z u j e  

a) finanční výbor s počtem členů 7 
b) kontrolní výbor s počtem členů 7 

v o l í  

a) předsedou kontrolního výboru Ing. Jana Jordána 
členy kontrolního výboru: 
- Ing. Jakuba Durďáka 
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- Mgr. Barboru Kepákovou 
- Ing. Martinu Slámečkovou 
- Daniela Sochoru 
- Mgr. Bc. Vojtěcha Straku 
- Martina Viceníka 

 
b) předsedou finančního výboru Mgr. Michala Švacha  

členy finančního výboru: 
- Ing. Lubomíra Floreše 
- Mgr. Simonu Goňovou 
- Ing. Janu Gottfriedovou 
- Jaroslava Manu 
- Mgr. Irenu Studeníkovou  
- Ing. Marii Šmotkovou 

j m e n u j e  

a) tajemníkem kontrolního výboru Martinu Petríkovou 
b) tajemníkem finančního výboru Ing. Petra Lysáčka 

r o z h o d l o  

o zřízení  
a) osadního výboru Divnice s počtem členů 9 
b) osadního výboru Hrádek na Vlárské dráze s počtem členů 9  
c) osadního výboru Nevšová s počtem členů 9. 
 
 
Hlasování: pro 20; proti 0; zdržel se 0; nepřítomen 1 (Bonko) 
 
 
 

3. Odměňování členů zastupitelstva 

Usnesení č. I/8/2022 

Zastupitelstvo města Slavičín 

s t a n o v u j e  

a) měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva takto: 
1. člen zastupitelstva     1200 Kč 
2. člen rady      4500 Kč 
3. předseda výboru zastupitelstva    2000 Kč 
4. předseda komise rady     2000 Kč 

b) že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne 
jako součet všech odměn; 

c) že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od dne přijetí 
tohoto usnesení. 
V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 
Odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo předsedy komise rady bude 
poskytována ode dne zvolení do této funkce. 

r o z h o d l o  

o poskytnutí peněžitého plnění fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Slavičín 
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, za výkon funkce: 
a) předsedy osadního výboru     4500 Kč/měsíc 
b) předsedy komise rady     2000 Kč/měsíc 

p o s k y t u j e  

v souladu s ustanovením § 80 zákona o obcích z rozpočtu města nebo jeho peněžního fondu (Fond 
zaměstnavatele) další plnění členům zastupitelstva města, a to za obdobných podmínek a v obdobné výši 
jako zaměstnancům města takto: 
a) pro členy zastupitelstva města: 
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1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostku 
nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují 
do manželství, 

2. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním města 
na veřejných občanských obřadech, 

3. příspěvek na stravování uvolněným členům zastupitelstva, 
4. příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva. 

b) příspěvek pro uvolněné členy zastupitelstva v souladu s Fondem zaměstnavatele na: 
1. penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
2. věcné nebo finanční dary, 
3. podporu zdravotních, kulturních, sportovních, rekreačních a vzdělávacích aktivit, 
4. rekreaci. 

Konkrétní podmínky pro poskytnutí dalšího plnění podle odst. a) zejména formu, výši a termíny poskytování 
příspěvků, podmínky pro krácení příspěvků stanoví Rada města Slavičín. 
 
 
Hlasování: pro 13; proti 0; zdržel se 7 (Dulík, Jordán, Münster, Navrátil, Pinďák Sovová, Zvonek); 
nepřítomen 1 (Bonko) 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Chmela  Monika Hubíková 
starosta  místostarostka 

 


