
 

Usnesení č. 2/2022 

ze 2. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 

ze dne 22. listopadu 2022 

 

Zastupitelstvo města Slatiňany 

10/2/2022/ZMS 

schválilo program 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění zprávy 2/2 

 

11/2/2022/ZMS 

zvolilo volební komisi, která bude pracovat ve složení:  

Předseda volební komise: Tomáš Kunc 

Členové: Ing. Vít Steklý a Ing. Robert Koblížek 

 

12/2/2022/ZMS 

zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, do funkce starosty města Slatiňany:  

Ing. Jana Brůžka, bytem Wolkerova 276, 538 21 Slatiňany 

 

13/2/2022/ZMS 

zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, do funkce místostarosty města Slatiňany: 

Ing. Martina Harsu, bytem Medunova 818, 538 21 Slatiňany 

 

14/2/2022/ZMS 

rozhodlo o hlasování o členech rady města vcelku 

 

15/2/2022/ZMS 

zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, do funkce člena rady města Slatiňany: 

Bc. Jana Švecová, nar. 1. 11. 1975, bytem Palackého 303, 538 21 Slatiňany 

Mgr. Vlastimil Peřina, nar. 30.1. 1975, bytem Klášterní 336, 538 21 Slatiňany 

David Drahokoupil, nar. 3. 5. 1974, bytem Kunčí 21, 538 21 Slatiňany 

Petr Šotta, nar. 1. 12. 1958, bytem Družstevní 724, 538 21 Slatiňany 

Ing. Martin Kubín, PhD., nar. 10.10. 1983, bytem Škrovád 44, 538 21 Slatiňany 

 

16/2/2022/ZMS 

stanovilo počet členů finančního výboru na 5 

 

17/2/2022/ZMS 

zvolilo - podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva  

města Slatiňany Mgr. Milana Chalupníka, bytem Švermova 331, 538 21 Slatiňany 

 

18/2/2022/ZMS 

zvolilo - podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce členů finančního výboru Zastupitelstva  



města Slatiňany: 

Ing. Martin Douša, bytem Družstevní 725, 538 21 Slatiňany 

pí Daniela Hübnerová, bytem Štěpánkova 347, 538 21 Slatiňany 

Ing. Marie Heerová, bytem Tyršova 528, 538 21 Slatiňany 

MVDr. Ivan Jeník, bytem Sečská 840, 538 21 Slatiňany. 

 

19/2/2022/ZMS 

zvolilo - podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva  

města Slatiňany Ing. Stanislav Šťastný, bytem Družstevní 724, 53821 Slatiňany 

 

20/2/2022/ZMS 

zvolilo - podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce členů kontrolního výboru Zastupitelstva  

města Slatiňany: 

Ing. Vít Steklý, bytem Štěpánkova , 538 21 Slatiňany 

p. Jaroslav Zahradník, bytem Škrovád 188, 538 21 Slatiňany 

pí Alena Beránková, bytem Tyršova 534, 538 21 Slatiňany 

p. Tomáš Kunc, bytem Čechova 759, 538 21 Slatiňany 

 

21/2/2022/ZMS 

1. zřizuje osadní výbor pro místní část Kunčí. Předsedou osadního výboru je zvolen David 

Drahokoupil. Počet členů osadního výboru je určen na 3 ve znění zprávy  

č. 6/2. Další členové výboru jsou Buřil Vlastimil a Černá Jaroslava 

 

22/2/2022/ZMS 

zřizuje výbor pro územní plánování. Počet členů výboru pro územní plánování je určen na 5 

ve znění zprávy č. 6/2 

 

23/2/2022/ZMS 

zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, do funkce předsedy výboru územního plánování Zastupitelstva města Slatiňany Ing. 

Jana Brůžka, bytem Wolkerova 276, 53821 Slatiňany 

 

24/2/2022/ZMS 

zvolilo podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, do funkce členů výboru pro územní plánování Zastupitelstva města Slatiňany: 

Jana Karlíka, bytem Sečská 851, 538 21 Slatiňany 

Jiřího Urválka, bytem Úzká 817, 538 21 Slatiňany 

Ing. Martina Kubína, PhD., bytem Škrovád 44, 538 21 Slatiňany 

Ing. Petra Kolka, bytem Tyršova 192, 538 21 Slatiňany 

 

25/2/2022/ZMS 

1. stanovuje podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a  v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

neuvolněným členům  

      zastupitelstva obce za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

- místostarosta        22.141,- Kč 

- člen rady                4.282,- Kč 

- předseda výboru/komise     1.712,- Kč 



- člen výboru/komise      1.426,- Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí    1.071,- Kč 

Odměna bude poskytována od 1. 12. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode složení slibu. V případě 

budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce 

2. stanovuje podle § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů v případě souběhu výkonu více funkcí odměnu neuvolněným členům 

zastupitelstva obce za měsíc jako souhrn odměn schválených zastupitelstvem obce.  Do 

souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší odměnou 

schválenou zastupitelstvem obce. Do souhrnu odměny se zahrnují pouze odměny za výkon 

funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo 

člena komise rady obce, anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce 

3. rozhodlo dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 

peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 

funkce předsedy nebo člena výborů, ale i komisí a zvláštních orgánů obce analogicky 

s odměnami poskytovanými neuvolněným členům zastupitelstva za výkon stejné funkce. 

4. stanovuje dle § 71 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů paušální 

částku náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou 

samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 200 Kč/hod. maximálně 1 000Kč za měsíc a 12 

dní za rok. 

5. schválilo dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů uvolněnému členu 

zastupitelstva obce poskytování příspěvku na stravování, na podporu zdravotních, 

kulturních a sportovních aktivit, na rekreaci, na penzijní připojištění nebo doplňkové 

penzijní spoření se státním příspěvkem a při významném životním jubileu za stejných 

podmínek jako zaměstnancům obce. 

 

26/2/2022/ZMS 

vyslovilo dle § 84 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, souhlas s 

pracovněprávním vztahem mezi Městem Slatiňany a Bc. Františkem Rulíkem velitelem 

jednotky sboru dobrovolných hasičů ve znění zprávy č. 8/2 

 

27/2/2022/ZMS 

pověřilo starostu Ing. Jana Brůžka Výkonem funkce spolupracovníka pro spolupráci 

s pořizovatelem územního plánu ve znění zprávy č. 9/2 

 

28/2/2022/ZMS 

vzalo na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření města Slatiňany za období od 

1. 1. 2022 do 8. 11. 2022 a stavu finančních prostředků na účtech města ve znění zprávy 

č.10/2 

 

29/2/2022/ZMS 

1. schválilo 28. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  

     Slatiňany na rok 2022 v příjmové části na 88.310.977,13 Kč (dorovnáno financováním  

    příjmů 51.115.037,95 Kč) a ve výdajové části 117.252.315,08 Kč (dorovnáno     

 financováním výdajů 22.173.700,- Kč) ve znění zprávy č. 11/2. 

2.  vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 25. schválené  

     usnesením RM 144/2022 ze dne 27. 9. 2022, rozpočtové opatření č. 26 schválené  

     usnesením RM 145/2022 ze dne 10. 10. 2022 a rozpočtové opatření č. 27 schválené  



     usnesením RM 148/2022 ze dne 14. 11. 2022 

 

30/2/2022/ZMS 

souhlasí se zveřejňováním zápisů ze zastupitelstva 

 

 

            

                              

  Ing. Jan Brůžek                                Ing. Martin Harsa 

        starosta                                     místostarosta 

 

 

 

 


