
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 24. 10. 2022 

 
 
 
Schválení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 
Zastupitelstvo města Slušovice schválilo  ověřovateli zápisu Mgr. Růženu Krupičkovou a Ing. 
arch. Davida Zbranka  a zapisovatelkou Hanu Daňkovou. 
 
Schválení programu 
Zastupitelstvo města Slušovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Volba starosty, místostarosty a členů rady 
2. Volba kontrolního a finančního výboru 
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí  neuvolněných členů 

zastupitelstva 
4. Volba zástupců města v organizacích 
5. Různé 

 
Schválení počtu uvolněných funkcí a počtu místostarostů 
Zastupitelstvo města Slušovice schválilo zvolení uvolněné funkce starosty a jednoho 
uvolněného místostarosty.  
 
Schválení počtu členů rady 
Zastupitelstvo města Slušovice schválilo zvolení pětičlenné rady města. 
 
Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady 
Zastupitelstvo města schválilo tajný způsob volby starosty, místostarosty a radních. 
 
Schválení volební komise 
Zastupitelstvo města schválilo tříčlennou volební komisi pro volbu  starosty, místostarosty a 
tří členů rady ve složení: 

Mgr. Marta Hefková 
 Mgr. Růžena Krupičková 
 Ing.  arch. David Zbranek 
 
Volba starosty 
Zastupitelstvo města Slušovice zvolilo starostou města Ing. Petra Hradeckého. 
 
Volba místostarosty 
Zastupitelstvo města Slušovice zvolilo místostarostou města  Ing. Jana Fenyka. 
 
Volba rady 
Zastupitelstvo města Slušovice zvolilo tři členy rady města: 
Milan Kališ    
Dušan Matůšů    
Karel Jarcovják   
 
Určení počtu členů  kontrolního  a finančního výboru 
Zastupitelstvo města Slušovice rozhodlo o zřízení kontrolního výboru a finančního výboru. 
Oba výbory budou tříčlenné. 



Volba předsedy kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města Slušovice zvolilo předsedou kontrolního výboru Mgr. Růženu 
Krupičkovou. 
 
Volba členů kontrolního výboru 
Zastupitelstvo města schválilo členy kontrolního výboru Mgr. Jindřicha Elšíka a Ing. Lucii 
Macurovou, Ph.D.. 
 
Volba předsedy finančního výboru 
Zastupitelstvo města Slušovice zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Lukáše Pečivu. 
 
Volba členů finančního výboru 
Zastupitelstvo města schválilo členy finančního výboru Antonína Nováka a Mgr. Martu 
Hefkovou. 
 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
Zastupitelstvo města neschválilo ponechání odměn zastupitelů v dosavadní výši. 
 
Zastupitelstvo města Slušovice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích a nařízení vlády č. 338/2017 schválilo měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva města  a  to ode dne přijetí tohoto usnesení.  
Dále zastupitelstvo v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovilo, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému  
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 
slibu.  
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena 
komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  
 
Schválení dvou zástupců do DSO – Mikroregionu Slušovicko 
Zastupitelstvo města schválilo zástupcem města Slušovice v Dobrovolném svazku obcí – 
Mikroregionu Slušovicko starostu města Ing. Petra Hradeckého a druhým zástupcem 
místostarostu Ing. Jana Fenyka. 
 
Schválení zástupců do Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko 
Zastupitelstvo města Slušovice schválilo zástupcem města Slušovice do Místní akční skupiny 
Vizovicko a Slušovicko starostu města Ing. Petra Hradeckého a  druhým zástupcem 
místostarostu Ing. Jana Fenyka. 
 
Volba zástupců města na valných hromadách Vodovodů a kanalizací 
Zastupitelstvo města schválilo v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích starostu města Slušovice Ing. Petra Hradeckého a místostarostu  Ing. Jana Fenyka 
zastupováním města Slušovice na valných  hromadách  Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s. po 
celé jejich funkční období.  
Pověření určeného člena zastupitelstva ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu 
Zastupitelstvo města Slušovice pověřilo starostu Ing. Petra Hradeckého jako určeného 
zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, 
odborem stavebního úřadu, ve smyslu § 47, 51 a 53 zákona č. 183/2006 Sb. o územním 



plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního 
období 2022 – 2026.  
 
Nabídka odkoupení zdravotního střediska ve Slušovicích 
Zastupitelstvo města pověřilo starostu a místostarostu k vyvolání jednání s lékaři ze 
zdravotního střediska, případně i s představenstvem Integry, která je majitelem budovy, 
o názor k odkoupení budovy zdravotního střediska do majetku města. 
 


