
Usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice 

konaného dne 24.10.2022  
 

1. Zahájení 

 

2. Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Znění slibu:  

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města Mikulášovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony 

České republiky.“ 

 

164/6-US/22.  

ZMě bere na vědomí složení slibu členy ZMě pronesením slova „slibuji“ a podpisem listiny 

prokazující složení slibu. 

 

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

165/6-US/22.   

ZMě určuje ověřovatele zápisu zasedání ZMě ve složení: p. Ing Karel Ježek a p. Ing. Robert 

Riedel, zapisovatel zasedání p. Mgr. Simon Mertlů. 
 

4. Schválení programu 

Program: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu členy zastupitelstva 

3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele 

4. Schválení programu  

5. Volba starosty a místostarosty 

• určení počtu místostarostů 

• určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  

• určení způsobu volby starosty a místostarosty 

• volba starosty 

• volba místostarosty 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

• volba předsedy finančního výboru 

• volba předsedy kontrolního výboru 

• volba členů finančního výboru 

• volba členů kontrolního výboru 

7.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 

8. Diskuze 

9. Závěr 

 
 

166/6-US/22.   

ZMě schvaluje program ustavujícího zasedání ZMě.   
 

5. Volba starosty a místostarosty 
 

167/6-US/22.   

ZMě schvaluje volbu jednoho místostarosty. 
 

 



168/6-US/22.   

ZMě určuje funkci dlouhodobě uvolněného starosty města Mikulášovice. 
 

169/6-US/22.   

ZMě určuje funkci dlouhodobě neuvolněného místostarosty města Mikulášovice. 
 

170/6-US/22.   

ZMě schvaluje volbu starosty a místostarosty města Mikulášovice veřejným hlasováním. 
 

171/6-US/22.   

ZMě volí starostu města Mikulášovice Bc. Aleše Janduse. 

 

172/6-US/22.   

ZMě volí místostarostku města Mikulášovice Mgr. Janu Šedovou. 

 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 

173/6-US/22.  

ZMě zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. 

 

174/6-US/22.  

ZMě volí předsedu finančního výboru Mgr. Dagmar Kalouskovou. 

 

175/6-US/22.  

ZMě volí předsedu kontrolního výboru Ing. Roberta Riedela. 

 

176/6-US/22.  

ZMě volí členy finančního výboru Hanu Pietschmannovou, Lenku Šarközyovou, Kateřinu 

Sýkorovou, DiS. a Ing. Emila Bláhu. 

 

177/6-US/22.  

ZMě volí členy kontrolního výboru Bc. Dominika Fojtu, Kristinu Klingerovou, Bc. Jana 

Tříška a Bc. Zdeňka Plešingera. 

 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

178/6-US/22.  

ZMě stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 

1.800,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě 

náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.  

 

179/6-US/22. 

ZMě stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

města ve výši 25.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 

místostarosty. 

 

180/6-US/22.  

ZMě stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.000,- Kč 

za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru. 

 

181/6-US/22.  

ZMě v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí 

se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, 

za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 

 



8. Diskuze 

 

9. Závěr 

 

 

 

 

Bc. Aleš Jandus, v. r.         Mgr. Jana Šedová, v. r. 

starosta města Mikulášovice     místostarostka města Mikulášovice

      

     

 

L. S. 

 


