Usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Číslo ZMO: 20.
Datum konání ZMO: 12. 12. 2017

Označení návrhu usnesení: TAJ/2
58/2017

Mat. TAJ/2: k návrhu starosty MO Plzeň 2 – Slovany ve věci stanovení výše odměn za výkon
funkce neuvolněným členům ZMO P2-Slovany, stanovení odměn fyzickým osobám, které
nejsou členy ZMO P2-Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu,
stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům
zastupitelstva městského obvodu, s účinností od 1. 1. 2018
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po projednání:
I. b e r e n a v ě d o m í
- nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ze dne 11. 9. 2017, o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, vč. přílohy k tomuto nařízení
- novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- návrh na stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
ZMO P2-Slovany
- návrh na stanovení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO P2-Slovany, za
výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu
- návrh na stanovení paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu, kteří jsou podnikajícími
fyzickými osobami nebo osobami provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost
II. s c h v a l u j e
1. Stanovení měsíční odměn svým neuvolněným členům za výkon funkce v souladu s
§ 72, 73 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, v platném znění, 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 P2Slovany bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
2. Stanovení měsíční odměny v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva městského obvodu v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, v platném
znění, jako souhrn vždy maximálně třech odměn za funkce s nejvyšší odměnou
schválenou zastupitelstvem městského obvodu. Do souhrnu jsou zahrnuty 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.
3. Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu v souladu s § 71 odst. 3 zákona
o obcích, v platném znění, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami
provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, v částce 200 Kč/hod. a v nejvyšší
částce 1 000 Kč, kterou lze poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc.
Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta

Roman Andrlík
místostarosta
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4. Stanovení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO P2-Slovany, za výkon
funkce členů výborů a komisí městského obvodu v souladu s § 84 odst. 2 písm. v)
zákona o obcích, v platném znění, 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.
III. r u š í
platnost svého usnesení č. 65/2014 ze dne 4. 11.2014 k datu 31. 12. 2017
IV. u k l á d á
zajistit realizaci tohoto usnesení
termín: 1. 1. 2018
zodp.: tajemnice ÚMO P2

Ing. Lumír Aschenbrenner
starosta

Roman Andrlík
místostarosta

