DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Název problému a jeho charakteristika
V souladu s § 72, § 73 a § 84 odst. 2 písm. n), v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
ZMO P2-Slovany, stanovení odměn fyzickým osobám, kteří nejsou členy ZMO P2Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu s účinností od
1. 1. 2018.
Stanovení paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněným členům ZMO P2-Slovany, kteří jsou podnikajícími fyzickými
osobami nebo osobami provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
s účinností od 1. 1. 2018.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a nařízením vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
je stanovena výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva městského
obvodu za výkon funkce místostarosty, člena rady, předsedu výboru zastupitelstva,
předsedu komise rady, člena výboru zastupitelstva, člena komise rady a člena
zastupitelstva.
3. Předpokládaný cílový stav
V souladu s § 72, 73 a 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
městského obvodu za výkon funkce, v následujících částkách:
- místostarosta: 30 000 Kč
- člen rady: 8 729 Kč
- předseda výboru/komise rady: 4 365 Kč
- člen výboru/komise: 3 637 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 2 182 Kč
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát neuvolněného člena
ZMO P2-Slovany bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.
V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích, v platném znění, stanovení
odměn fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva městského obvodu, za
výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu, a to do konce volebního
období, v následujících částkách:
- člen výboru: 1 500 Kč za účast na jednání výboru
- předseda komise: 1 500 Kč za účast na jednání komise
- člen komise: 1 000 Kč za účast na jednání komise
Navrhované částky jsou v souladu s usnesením RMO P2-Slovany č. 168/2014 ze
dne 12. 11. 2014.
Odměny budou poskytovány měsíčně, zpětně, na základě skutečné docházky.
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V souladu s § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
stanovení paušální částky za hodinu a nejvyšší částky, kterou lze jako náhradu
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní
měsíc neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu, který je podnikající
fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost.
4. Navrhované varianty řešení
S ohledem na systém odměňování členů zastupitelstva je nutno při stanovování
odměn zohlednit druh vykonávané funkce členem zastupitelstva. V souladu s § 74
odst. 3 zákona o obcích, v platném znění, lze neuvolněnému členovi ZMO P2Slovany poskytnou měsíční odměnu v případě souběhu výkonu více funkcí až do
výše souhrnu za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout jen odměny za
výkon funkce člena rady městského obvodu, předsedy nebo člena výboru
zastupitelstva městského obvodu, předsedy nebo člena komise rady městského
obvodu.
Jiné funkce do souhrnu nelze zahrnout. Nelze již sčítat odměny za výkon funkce
„řadového“ člena zastupitelstva s jakoukoli další funkcí (všechny částky odměn
v příloze nařízení vlády už s tím počítají).
Dále je stanovena odměna fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO P2-Slovany,
za výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu RMO P2-Slovany, a to
do konce volebního období, v následujících částkách:
- člen výboru: 1 500 Kč za účast na jednání výboru
- předseda komise: 1 500 Kč za účast na jednání komise
- člen komise: 1 000 Kč za účast na jednání komise
Odměny budou poskytovány měsíčně, zpětně, na základě skutečné docházky.
Zapisovatelka předá podklady o účasti na jednání vždy po uskutečněném jednání na
personální a mzdový úsek.
Paušální náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným
členům ZMO P2-Slovany, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo
osobami provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost doporučujeme ZMO P2Slovany stanovit v částce 200 Kč/hod a v nejvyšší částce 1 000 Kč, kterou lze
poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc.
5. Doporučená varianta řešení
Viz bod 4.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
městského obvodu stanovit měsíční odměnu jako souhrn vždy maximálně třech
odměn za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem městského
obvodu. Do souhrnu zahrnout odměny za výkon funkce člena rady městského
obvodu, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva městského obvodu, předsedy
nebo člena komise rady městského obvodu.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany.
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7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Náhrada ušlého výdělku bude vypořádána prostřednictvím personálního a mzdového
úseku.
Termín: od 1. 1. 2018, průběžně
Zodpovídá: tajemnice ÚMO P2-Slovany
Výplata odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění bude realizována prostřednictvím personálního a mzdového
úseku.
Termín: od 1. 1. 2018, měsíčně ve výplatním termínu 9. dne v měsíci
Zodpovídá: tajemnice ÚMO P2-Slovany
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