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Zastupitelstvo MO Plzeň 1 dne:

18. 1. 2017

NÁVRH USNESENÍ
Č.:

……

Ve věci:

ze dne:

18. 1. 2017

Odměňování neuvolněných členů ZMO Plzeň 1, RMO Plzeň 1, výborů
ZMO Plzeň 1 a komisí RMO Plzeň 1

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
k návrhu Mgr. Miroslava Brabce, starosty MO Plzeň 1
I.

Bere na

vědomí

1. Nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od 1.ledna 2017
včetně přílohy č. 1 k tomuto nařízení vlády, která je nedílnou přílohou tohoto
usnesení
2. § 72 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, který stanovuje, že
neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta
měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.
3. § 77, odst. 3 písm. b, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, který
stanovuje, že lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční
odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

II.

Schvaluje
1. Poskytnout neuvolněným členům ZMO Plzeň 1 měsíční odměnu ve výši souhrnu
odměn za jednotlivé funkce v souladu s bodem I. 3 tohoto usnesení
2. Vyplácení měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO Plzeň 1, RMO Plzeň 1,
výborů ZMO Plzeň 1 a komisí RMO Plzeň 1 v maximální možné výši, kterou
stanovuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění ode dne složení slibu člena
ZMO Plzeň 1. V případě nástupu náhradníka člena ZMO Plzeň 1 náleží výplata
odměny ode dne složení slibu člena ZMO Plzeň 1 tímto náhradníkem. Příplatek
podle počtu obyvatel se poskytne pouze jedenkrát, a to k odměně za výkon
neuvolněného člena ZMO Plzeň 1.

3. Předsedům a členům komisí RMO Plzeň 1 a předsedům a členům výborů ZMO
Plzeň 1, kteří nejsou členy ZMO Plzeň 1 budou vypláceny měsíční odměny ve výši
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění a podle počtu obyvatel ke dni
1.ledna daného kalendářního roku. Příplatek podle počtu obyvatel vyplácen nebude.
Podmínkou výplaty měsíčních odměn pro předsedy a členy komisí RMO Plzeň 1 a
výborů ZMO Plzeň 1, kteří nejsou členy ZMO Plzeň 1 je účast alespoň na jednom
zasedání příslušné komise RMO Plzeň 1 nebo výboru ZMO Plzeň 1 v daném měsíci.
Pokud se v daném měsíci neuskuteční žádné zasedání příslušné komise RMO Plzeň 1
nebo výboru ZMO Plzeň 1, bude odměna vyplacena.
4. Takto stanovené odměny budou vypláceny dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
v platném znění do konce volebního období, tj. do října 2018, nejdéle však do
okamžiku zvolení nové RMO Plzeň 1.
III. R u š í
Usnesení ZMO Plzeň 1 č. 180 ze dne 20. 1. 2016 – stanovení měsíčních odměn za
výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 1
IV.

Ukládá
tajemnici ÚMO Plzeň 1
Zajistit řádné vyplácení odměn dle bodu II. tohoto usnesení.
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