Město Uherské Hradiště

NÁVRH USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 13.4.2015
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
a nečlenů zastupitelstva města
podle § 72; § 77 odst. 3 písm. b a § 84 odst. 2 písm. n) a u) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů
I. Zastupitelstvo města ruší
usnesení č. 4/1/ZM/2014 ze dne 10. 11. 2014 o rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva města
II. Zastupitelstvo města stanovuje
1. měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
takto:
Funkce
člen/členka ZM
901 Kč
člen/členka RM
2640 Kč
předseda/předsedkyně výboru/komise
1780 Kč
člen/členka komise pro nakládání s majetkem
1232 Kč
města
člen/členka výboru a ostatních komisí
455 Kč
2. že při souběhu výkonu dvou či více funkcí (z uvedeného výčtu: člena zastupitelstva
města, člena rady města, předsedy výboru nebo komise, člena výboru nebo komise,
člena komise pro nakládání s majetkem města) se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva města poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé
funkce ve výše uvedeném bodě II. 1.
3. že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a funkce člena
rady města budou poskytovány od 14. 4. 2015
4. že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města
bude odměna nastupujícímu náhradníkovi náležet ode dne složení slibu.
5. měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty v maximální výši v
souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění. Odměna bude poskytována od 14. 4. 2015. Součet
měsíčních odměn při souběhu funkcí dle bodu II. 2. se v tomto případě neuplatní.
III. Zastupitelstvo města rozhoduje
o poskytnutí měsíčních odměn pro členy výboru zastupitelstva města - nečleny
zastupitelstva města, ve výši 455 Kč.
IV. Zastupitelstvo města schvaluje
1. poskytnutí měsíčních odměn pro předsedy komisí rady města - nečleny zastupitelstva

města, ve výši 1780 Kč.
2. poskytnutí měsíčních odměn pro členy komisí rady města - nečleny zastupitelstva
města, ve výši 455 Kč.
V. Zastupitelstvo města stanovuje
1. že měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru,
člena komise bude náležet ode dne zvolení do této funkce.
2. že v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení nebo jmenování do funkce (předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru,
člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení nebo jmenování do této funkce.
Toto ustanovení se vztahuje na neuvolněné členy zastupitelstva města i nečleny
zastupitelstva města.
3. že v případě nepřítomnosti předsedy výboru či předsedy komise na zasedání náleží
odměna ve výši stanovené pro předsedu zastupujícímu členu komise, který jednání řídí.
Odměna nepřítomnému předsedovi poskytnuta nebude.
4. že v případě, že se člen komise či výboru - nečlen zastupitelstva města v daném
kalendářním měsíci jednání komise či výboru nezúčastní, nebo v případě, že se komise
či výbor nebude tento měsíc konat, odměna za tento kalendářní měsíc členu komise či
výboru nebude poskytnuta.
5. že odměna za výkon funkce dle výše stanovených podmínek je poskytována za činnost
ve výboru finančním, výboru kontrolním, komisi architektury a regenerace MPZ, komisi
pro bydlení, komisi cestovního ruchu a prezentace města, komisi finanční, komisi
kulturní, komisi pro nakládání s majetkem města, komisi pro rozvoj města a strategické
plánování, komisi sociální a zdravotní, komisi sportovní, komisi pro vzdělávání, komisi
životního prostředí, komisi pro dopravu, komisi pro informační a komunikační
technologie, Místní komisi Jarošov, Místní komisi Mařatice, Místní komisi Míkovice,
Místní komisi Sady, Místní komisi Vésky, Místní komisi Štěpnice a Místní komise
Rybárny.
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