DŮVODOVÁ ZPRÁVA
1.

Název problému a jeho charakteristika
Stanovení výše odměn předsedů a členů komisí ustavených pro konání místního
referenda ve smyslu ustanovení § 27 odst. 4 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o referendu“)

2.

Konstatování současného stavu a jeho analýza
Dne 5. listopadu 2012 bylo Krajským soudem v Plzni vyhlášeno místní referendum na
území Plzně, které se uskuteční v dny prvního kola první přímé volby prezidenta
republiky. V této souvislosti je nutné v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 a 5 zákona o
referendu stanovit výši odměny předsedů a členů komisí ustavených pro konání takového
referenda.
Nároky členů komisí řeší ustanovení § 27 zákona o referendu následovně:
Výkon funkce člena komise je jiným úkonem v obecném zájmu. Členu komise se
poskytuje pracovní volno bez náhrady mzdy. Člen komise má nárok na zvláštní odměnu
za výkon funkce (dále jen "odměna"). Člen komise nesmí být pro výkon své funkce
zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.
Výši odměny maximálně ve výši jedné pětiny minimální mzdy určené zvláštním právním
předpisem pro předsedu komise a jedné sedminy pro člena komise stanoví zastupitelstvo
statutárního města, koná-li se místní referendum na území statutárního města. Částky
navržené v usnesení odpovídají ponížené částce odměny za výkon funkce člena komise
pro volby do zastupitelstev krajů ponížené o částku 200 Kč. Takovou částku považuje
Magistrát města Plzně za adekvátní odměnu členům komisí s ohledem na nižší
administrativní náročnost sčítání hlasů než ve volbách a přesto ještě motivační k účasti
v komisích pro občany Plzně.
Výši odměny zveřejní příslušné zastupitelstvo nejpozději 25 dnů přede dnem hlasování
na úředních deskách všech obecních úřadů nebo magistrátu statutárního města v územním
obvodu, kde se místní referendum koná.
V případě, že se člen komise neúčastní všech jednání této komise, odměna se poměrně
krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních komise.
Odměnu vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti komise členovi okrskové nebo místní
komise úřad městského obvodu, členovi městské komise magistrát statutárního města.
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3.

Předpokládaný cílový stav
Stanovení výše odměny předsedům a členům komisí ve výši, která je uvedena v návrhu
usnesení a schválení rozpočtového opatření v souvislosti s konáním referenda.

4.

Navrhované varianty řešení
Není předkládáno variantně.

5.

Doporučená varianta řešení
Dle bodu II. návrhu usnesení

6.

Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Náklady spojené s přípravou referenda a úhradou odměn členům komisí jsou
předpokládány ve výši 3 mil Kč. Finanční krytí je zajištěno rezervou Fondu rezerv a
rozvoje na krytí rizik a nepředvídatelných výdajů, v r. 2012 - 500 tis. Kč, v r. 2013 2 500 tis. Kč.

7.

Návrh termínu realizace a určení zodpovědných pracovníků
Viz bod III. návrhu usnesení.

8.

Dříve přijatá usnesení orgánů města nebo městských obvodů, která s tímto návrhem
souvisejí
Nejsou.

9.

Závazky či pohledávky vůči městu Plzni
Nejsou.

Přílohy návrhu usnesení a důvodové zprávy:
Nejsou.
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