Usnesení Zastupitelstva města Plzně
Číslo ZMP: 002
Datum konání ZMP: 9. 12. 2010

Označení návrhu usnesení: PRIM/3
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Bere na vědomí
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ze dne 22. 1. 2003 v platném znění o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev (poslední platná novela výše uvedeného nařízení vlády je
nařízení vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 23. 1. 2009), která jsou uvedena v příloze č. 2
podkladových materiálů.
§ 77, odst. 3, písm. b, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, který stanovuje, že
lze neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Plzně poskytnout měsíční odměnu až do
výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Schvaluje
Vyplácení měsíčních odměn ve volebním období 12/2010 až 11/2014 neuvolněným
členům ZMP v maximální možné výši, kterou stanovuje nařízení vlády uvedené v bodě
I.1 tohoto usnesení a která je uvedena v bodu 1, přílohy č. 1 podkladových materiálů.
Vyplácení odměn je s účinností od 1. 12. 2010.
Vyplácení odměn předsedům komisí RMP, kteří nejsou členy ZMP (v případě zvolení),
ve stejné výši jako budou odměňováni předsedové komisí (po jejich zvolení), kteří jsou
členy ZMP, dle bodu 2 přílohy č. 1 podkladových materiálů. Odměny těmto předsedům
komisí budou poskytnuty v samostatné působnosti obce 2x/rok a to k 30. 6. a 31. 12.
každého roku 2011 – 2014. Vyplácení odměn bude ode dne jejich zvolení Radou města
Plzně.
Vyplácení paušální náhrady ušlého výdělku pro neuvolněné členy ZMP, kteří nejsou
v pracovním nebo jiném obdobném poměru, ve výši 200,- Kč/hod ve volebním období
2010 – 2014.
Odměny pro členy komisí RMP a výborů ZMP v roce 2011 v celkové výši dle bodu 3
přílohy č. 1 podkladových materiálů. Odměny budou poskytovány vždy k 30. 6. a 31. 12.
každého roku 2011 – 2014.
Poskytnout neuvolněným členům ZMP měsíční odměnu ve výši souhrnu odměn za
jednotlivé funkce v souladu s bodem I.2 tohoto usnesení.
Ukládá

Radě města Plzně
zajistit plnění bodu II. tohoto usnesení.
Termín: průběžně
30. 6. 2011 kontrolní

Mgr. Martin B a x a
primátor města Plzně

Zodpovídá: p. primátor
Ing. Kšanda
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zástupce primátora

1

