Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3 dne:

27. listopadu 2017

NÁVRH USNESENÍ

č.:

ze dne:

ve věci:

27. listopadu 2017

Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3
Stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy ZMO Plzeň 3, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů
městského obvodu

Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 3

I.

bere na vědomí
1) Novelu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích účinnou od 1. ledna 2018, zabývající se mj.
problematikou odměňování zastupitelů obce za výkon funkce (výtah novely uveden
v příloze č. 1 tohoto usnesení).
2) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků (viz příloha č. 2) účinné od 1. ledna 2018.
3) Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva
městského obvodu Plzeň 3 a peněžitých plnění nečlenům Zastupitelstva MO Plzeň 3
(uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení).

II. s c h v a l u j e
1) stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 3 za výkon
funkce v následujících částkách:
a) místostarosta: 39 281,- Kč,
b) člen rady: 8 729,- Kč,
c) předseda výboru/komise rady/zvláštního orgánu: 4 365,- Kč,
d) člen výboru/komise/zvláštního orgánu: 3 637, - Kč,
e) člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 182,- Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
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2) stanovení měsíčních peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou
členy ZMO Plzeň 3, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů
městského obvodu s účinností od 1. 1. 2018 v následujících částkách:
a) předseda výboru/komise rady/zvláštního orgánu: 4 365,- Kč,
b) člen výboru/komise/zvláštního orgánu: 3 637,- Kč.
3) stanovení v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
městského obvodu jejich odměny jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady a
předsedy nebo člena výboru zastupitelstva (komise rady, zvláštního orgánu MO) ve
výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem městského obvodu, při čemž do
souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší
odměnou schválenou zastupitelstvem. Obdobně stanovuje peněžité plnění v případě
souběhu výkonu více funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO Plzeň 3, za
výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů městského obvodu.
4) zvýšení odměny o 2 000 Kč nad maximální výši podle zákona o obcích a prováděcího
právního předpisu za výkon funkce neuvolněnému členovi zastupitelstva městského
obvodu, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství z důvodu časové náročnosti a četnosti obřadů.
5) zrušení platnosti usnesení ZMO Plzeň 3 č. 66 – bod 1,2 ze 7. 11. 2014 a č. 80 – bod
2,3 z 1. 12. 2014 k 31. 12. 2017, usnesení ZMO Plzeň 3 č. 76 z 20. 9. 2011.

III.

ukládá
tajemníkovi Úřadu městského obvodu Plzeň 3
zabezpečit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31. 12. 2017

Zodpovídá: vedoucí kanceláře tajemníka ÚMO

Zprávu předkládá:

Radislav Neubauer starosta MO Plzeň 3

Zprávu zpracoval dne:

Kancelář tajemníka ÚMO 3 15.11.2017

Schůze ZMO 3 se zúčastní:

-----

Obsah zprávy projednán s:

místostarostou MO p. Mgr. Škardou

souhlasí nesouhlasí

místostarostou MO p. Mgr. Procházkou

souhlasí nesouhlasí

Vyvěšeno na úřední desce:

-------------

Projednáno v RMO 3:

dne 13. 11. 2017
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