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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů 

Informace o přijatých usneseních
z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 

konaného 2. listopadu 2022 ve velkém sále Šluknovského zámku 

1. Zahájení zasedání 
  

2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do 
zastupitelstva města 

  

3. Složení slibu členů zastupitelstva města

Usnesení č. 1/01Z/2022 Zastupitelstvo města Šluknov konstatuje, že z 15 nově zvolených 
členů zastupitelstva města složilo slib všech 15, a to bez výhrad. 

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 2/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
ustavujícího zasedání pp. Petr Kociána, DiS. a Ing. Jakuba Šuláka a zapisovatelkou zápisu 
pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

5. Schválení programu 

Program jednání: 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do 

zastupitelstva města 
3. Složení slibu členů zastupitelstva města 
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
5. Schválení programu 
6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

• Určení počtu místostarostů 

• Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

• Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města 

• Volba starosty 

• Volba místostarosty 

• Volba členů rady města  
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

• Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 

• Volba předsedy finančního výboru 

• Volba předsedy kontrolního výboru 

• Volba členů finančního výboru 

• Volba členů kontrolního výboru 
8. Odměňování členů zastupitelstva města – rozhodnutí o odměnách neuvolněných 

členů zastupitelstva města 
9. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
10. Závěr zasedání 
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Usnesení č. 3/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program ustavujícího 
zasedání Zastupitelstva města Šluknov, dle předloženého návrhu. 

6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města

6.1 Určení počtu místostarostů  

Usnesení č. 4/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zvolení jednoho 
místostarosty.  

6.2 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

Usnesení č. 5/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněn. 

6.3 Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
 

6.4 Volba starosty

Usnesení č. 6/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí starostou města Šluknov pana 
Ing. Tomáše Kolonečného. 

6.5 Volba místostarosty 

Usnesení č. 7/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí místostarostou města Šluknov 
pana Mgr. Bc. Rudolfa Sochora. 

6.6 Volba členů rady města 

Usnesení č. 8/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí členem rady města Šluknov pana 
Tomáše Lufta. 

Usnesení č. 9/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí členem rady města Šluknov pana 
Ing. Františka Štefáčka. 

Usnesení č. 10/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí členkou rady města Šluknov 
paní Mgr. Lenku Líbalovou.  

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

7.1 Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 

Usnesení č. 11/01Z/2022:  Zastupitelstvo města Šluknov zřizuje finanční a kontrolní výbor. 
Oba výbory budou tříčlenné. 

7.2 Volba předsedy finančního výboru 

Usnesení č. 12/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí předsedou finančního výboru 
pana Ing. Josefa Siváka. 

7.3 Volba předsedy kontrolního výboru 

Usnesení č. 13/01Z/2022 Zastupitelstvo města Šluknov volí předsedou kontrolního výboru 
pana Miloše Vyskočila. 

7.4 Volba členů finančního výboru 

Usnesení č. 14/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí člena finančního výboru 
p. Mgr. Martina Vyšohlída. 

Usnesení č. 15/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí členku finančního výboru 
pí Ing. Danielu Petrouškovou. 

7.5 Volba členů kontrolního výboru 

Usnesení č. 16/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov volí členy kontrolního výboru 
pp. Mgr. Jana Matějku a Tomáše Rozvorala, DiS. 
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8. Odměňování členů zastupitelstva města – rozhodnutí o odměnách neuvolněných 
členů zastupitelstva města 

Usnesení č. 17/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 
2, písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů stanoví:  

1. Odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města za 
měsíc takto: 

a) Místostarosta       20.000 Kč 

b) Člen rady města         7.000 Kč 

c) Předseda výboru ZM či komise RM      3.000 Kč 

d) Člen ZM (bez dalších funkcí)       1.300 Kč. 

2. Odměny jsou stanoveny dle Přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územně samosprávných celků v platném znění.  

3. Odměny se budou poskytovat ode dne 03.11.2022.  

4. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva bude 
odměna náležet ode dne složení slibu.  

5. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode 
dne zvolení do této funkce.  

Usnesení č. 18/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 74 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanoví, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva města náleží 
nejvyšší odměna. 

Usnesení č. 19/01Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) 
a § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
rozhodlo o těchto plněních členům zastupitelstva z rozpočtu města s účinností od 
03.11.2022: 

a) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva pověřeného k přijímání vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města – 
podle článku 29 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací 
Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 
2022 – 2024 ze dne 24.01.2022 

b) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li se o starostu, 
místostarostu a předsedu Komise Sbor pro občanské záležitosti, v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech – ve výši a za podmínek jako 
zaměstnancům města – podle článku 29 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov 
a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského 
úřadu Šluknov na období 2022 – 2024 ze dne 24.01.2022. 

c) Příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena 
zastupitelstva obce, jde-li se o starostu  – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům 
města – podle článku 13 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní 
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu 
Šluknov na období 2022 – 2024 ze dne 24.01.2022. 

d) Příspěvek na stravování, jde-li se o starostu – ve výši a za podmínek jako 
zaměstnancům města – podle článku 19 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov 
a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského 
úřadu Šluknov na období 2022 – 2024 ze dne 24.01.2022. 

e) Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 
nebo životní pojištění, jde-li o starostu  – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům 
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města – podle článku 20 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní 
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu 
Šluknov na období 2022 – 2024 ze dne 24.01.2022. 

f) Odměnu při významném životním výročí, jde-li o starostu – ve výši a za podmínek 
jako zaměstnancům města – podle článku 28, odst. 2 a násl. Kolektivní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů 
a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2022 – 2024 ze dne 24.01.2022. 

g) Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města 
– příspěvek na pojištění odpovědnosti člena zastupitelstva, jde-li o člena 
zastupitelstva – ve výši. 1.474 Kč ročně podle Pojistné smlouvy o škodovém 
pojištění odpovědnosti zastupitelů obce č. 900000030468, ve znění jejích dodatků, 
s DIRECT pojišťovnou, a. s.  

h) Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města 
– příspěvek na skupinové pojištění úrazu, jde-li o starostu – ve výši 100 %, 
tj. 23.148 Kč ročně podle Pojistné smlouvy č. 2202226818 skupinové pojištění úrazu 
s Colonnade Insurance S.A., ve znění jejích dodatků. 

i) Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li  
o starostu – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města – podle článků 16 a 21 
Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu 
státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2022 – 2024 ze dne 
24.01.2022. 

9. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

   

10. Závěr zasedání

 

 

 
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r. 
starosta


