
 
 

 

Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 29. října 2018 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
 
1. Zahájení a schválení programu jednání 
2. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
 



 

 
 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žlutice 
 
Termín a místo konání: pondělí 29. října 2018 od 18 hodin v Kulturním domě Žlutice 
Přítomni: členové zastupitelstva Alena Adámková, Petr Keřka, Ladislav Koutný, Alois Minář, Tomáš 
Ries, Václav Slavík, Jaroslav Zeman, Miroslav Zeman, cca 60 občanů 
Omluveni: členka zastupitelstva Hana Hnyková 
Zapisovatelka: Jana Vaněčková 
 
Bod 1. Zahájení a schválení programu jednání 
 
Usnesení ZM/2018/0/1a: Zastupitelstvo města Žlutice jmenuje ověřovateli zápisu členy 
zastupitelstva města Petra Keřku a Ladislava Koutného. (PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, 
NEHLASOVAL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/0/1b: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje program svého ustavujícího 
zasedání konaného dne 29. října 2018 v navrženém znění. (PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, 
NEHLASOVAL: 0) 
 
Bod 2. Volba starosty a místostarosty 
 
Usnesení ZM/2018/0/2a: Zastupitelstvo města Žlutice schvaluje volbu jednoho místostarosty. (PRO: 
8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/0/2b: Zastupitelstvo města Žlutice určuje, že pro výkon funkce starosty města 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. (PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, NEHLASOVAL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/0/2c: Zastupitelstvo města Žlutice volí starostou města Žlutice pana Václava 
Slavíka. (PRO: 5, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/0/2d: Zastupitelstvo města Žlutice volí místostarostou města Žlutice pana 
Ladislava Koutného. (PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 2, NEHLASOVAL: 0) 
 
Bod 3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
Usnesení ZM/2018/0/3a: Zastupitelstvo města Žlutice zřizuje finanční a kontrolní výbor s tím, že oba 
výbory budou pětičlenné. (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/0/3c: Zastupitelstvo města Žlutice volí předsedou finančního výboru pana Petra 
Keřku. (PRO: 5, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/0/3d: Zastupitelstvo města Žlutice volí předsedou kontrolního výboru pana 
Aloise Mináře. (PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0) 



 
Usnesení ZM/2018/0/3e: Zastupitelstvo města Žlutice volí členy finančního výboru Jaroslavu 
Voglovou, Jiřího Švece, Jaromíra Fejta a Dagmar Schmidovou. (PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2, 
NEHLASOVAL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/0/3f: Zastupitelstvo města Žlutice volí členy kontrolního výboru Přemysla Šittu, 
Martina Bílého, Jitku Schöppovou a Rostislava Pilného. (PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, 
NEHLASOVAL: 0) 
 
Bod 4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
 
Usnesení ZM/2018/0/4c: Zastupitelstvo města Žlutice stanovuje měsíční odměny za výkon 
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
člen zastupitelstva města: 1 000  Kč 
místostarosta: 15 000 Kč 
předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu města: 1 500,- Kč, 
člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu: 1 000 Kč 
člen představenstva nebo dozorčí rady: 1 000  Kč 
 
Zastupitelstvo města Žlutice stanovuje, že odměny neuvolněných členů 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 
zastupitelstvem města. Do souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce předsedy nebo 
člena výboru zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise anebo předsedy nebo člena 
zvláštního orgánu města. Do souhrnu nelze zahrnout odměnu neuvolněného člena zastupitelstva 
města bez dalších funkcí, neuvolněného starosty a místostarosty. 
 
Zastupitelstvo města Žlutice stanovuje, že odměny budou v uvedené výši poskytovány ode dne 
přijetí usnesení Zastupitelstva města Žlutice. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích 
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 
funkce. (PRO: 5, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 1, NEHLASOVAL: 0) 
 
Usnesení ZM/2018/0/4d: Zastupitelstvo města Žlutice stanovuje měsíční peněžní plnění 
poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů 
výborů, komisí, zvláštních orgánů města, členů představenstva a dozorčích rad takto: 
předseda komise nebo zvláštního orgánu města: 1 500 Kč 
člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu města: 1 000 Kč 
člen představenstva nebo dozorčí rady: 1 000 Kč 
 
Zastupitelstvo města Žlutice stanovuje, že výše uvedené odměny budou vypláceny paušálně, 
pokud v daném měsíci proběhne jednání (bez ohledu na jejich počet). 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 zastupitelstvem města. 
  
Zastupitelstvo města Žlutice stanovuje, že 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. (PRO: 5, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 2, 
NEHLASOVAL: 0) 
 



 
 
 
 
 
 
 Mgr. Bc. Václav Slavík      Ladislav Koutný 
 starosta města      místostarosta města 
 


