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Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva města Žlutice 

Termín a místo konání: ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 17:00 hodin v Kulturním domě Žlutice 

Přítomni: Alena Adámková, Ing. et Ing. Ondřej Fábera, MUDr. Hana Hnyková, Pavlína 

Jankuliaková, Ladislav Koutný, Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, Mgr. Bc. Václav Slavík, Filip 

Strejček, Mgr. Luděk Svoboda, Mgr. Tomáš Vodenka (tajemník MěÚ)  

Zapisovatel: Erika Šlechtová  

 2 - Volba ověřovatelů zápisu  

usnesení č. ZM/2022/1/2/1 

Zastupitelstvo města Žlutice určuje ověřovateli zápisu členy zastupitelstva města pana Ing. et 

Ing. Ondřeje Fáberu a pana Mgr. Luďka Svobodu. 

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

 3 - Schválení programu  

usnesení č. ZM/2022/1/3/2 

Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Žlutice, konaného dne 10. listopadu 2022 s tím, že se stahují body č. 10. až 13. a dochází k 

přečíslování bodu 14., který je nově bodem 10.  

 

1. Složení slibu členů zastupitelstva  

2. Volba ověřovatelů zápisu  

3. Schválení programu 

4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  

5. Určení způsobu volby starosty a místostarosty  

6. Určení počtu místostarostů  

7. Volba starosty  

8. Volba místostarosty  

9. Zřízení kontrolního a finančního výboru a určení počtu členů  

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

 4 - Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  
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usnesení č. ZM/2022/1/4/3 

Zastupitelstvo města Žlutice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty města Žlutice bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

 5 - Určení způsobu volby starosty a místostarosty  

usnesení č. ZM/2022/1/5/4 

Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty, kdy 

kandidáti budou voleni v abecedním pořadí. 

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

 6 - Určení počtu místostarostů  

usnesení č. ZM/2022/1/6/5 

Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje volbu dvou místostarostů. 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 4, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

 7 - Volba starosty  

usnesení č. ZM/2022/1/7/6 

Zastupitelstvo města Žlutice volí starostkou města Žlutice Mgr. et Mgr. Helenu Plitzovou. 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0  

 

 8 - Volba místostarosty  

usnesení č. ZM/2022/1/8/7 

Zastupitelstvo města Žlutice volí 1. místostarostou města Žlutice pana Mgr. Luďka Svobodu, 

který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta města 

nevykonává funkci. 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 4, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

usnesení č. ZM/2022/1/8/8 

Zastupitelstvo města Žlutice volí 2. místostarostkou města Žlutice paní MUDr. Hanu 

Hnykovou. 

Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0  

 

 9 - Zřízení kontrolního a finančního výboru a určení počtu členů  

usnesení č. ZM/2022/1/9/9 

Zastupitelstvo města Žlutice zřizuje finanční a kontrolní výbor s tím, že oba výbory budou 

pětičlenné. 

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  
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 10 - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí  

usnesení č. ZM/2022/1/10/10 

Zastupitelstvo města Žlutice rozhoduje o poskytnutí odměn za výkon jednotlivých funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva města Žlutice a stanovuje jejich výši takto: 

 místostarosta 7.500 Kč, 

 předseda výboru/komise/zvláštního orgánu 1.500 Kč, 

 člen výboru/komise/zvláštního orgánu 1.000 Kč, 

 člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.000 Kč. 

 

Zastupitelstvo města Žlutice stanoví při souběhu výkonu nejvýše tří funkcí, upravené v § 74 

odst. 3 zákona o obcích (předseda výboru nebo komise nebo zvláštního orgánu, člen výboru 

nebo komise nebo zvláštního orgánu), odměnu neuvolněnému členovi zastupitelstva města 

Žlutice jako souhrn odměn. Do souhrnu odměn nelze zahrnout odměnu neuvolněného člena 

zastupitelstva města bez dalších funkcí, neuvolněného starosty a místostarosty. 

 

Zastupitelstvo města Žlutice stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení 

náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě 

budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 

funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, předsedy zvláštního orgánu, člena 

výboru, člena komise, člena zvláštního orgánu) bude odměna náležet ode dne zvolení do této 

funkce. 

 

Odměna uvolněnému členu zastupitelstva města Žlutice se stanovuje dle Nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění 

nařízení vlády č. 202/2018 Sb. a č. 338/2019 Sb. 

 

Zastupitelstvo města Žlutice stanovuje poskytovat uvolněným členům zastupitelstva plnění dle 

ustanovení § 80 zákona o obcích obdobně jako zaměstnancům obce, a to ve výši dle 

schválené Směrnice č. 2/2020 pro tvorbu a používání sociálního fondu města Žlutice v platném 

znění. 

 

Zastupitelstvo města Žlutice poskytuje peněžní plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce dle § 84, 

písmene v) zákona 128/2000 Sb. v platném znění ve výši: 

 předseda komise/zvláštního orgánu 1.500 Kč, 

 člen výboru/komise/zvláštní orgánu 1.000 Kč. 

 

Výše uvedené odměny budou vypláceny měsíčně, pouze v případě, kdy se fyzická osoba 

zúčastní jednání komise, výboru nebo zvláštního orgánu (bez ohledu na počet jednání v 

měsíci). Odměny poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města 

Žlutice, se v případě souběhu výkonu více funkcí stanovují jako souhrn odměn. Do souhrnné 

odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou schválenou 
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zastupitelstvem města. Odměny budou v uvedené výši poskytovány ode dne zvolení do 

příslušné funkce. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

Hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0  

 

 

 

 

 

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová      Mgr. Luděk Svoboda 

starostka města      1. místostarosta města 


