Město Uherské Hradiště

NÁVRH USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 4.12.2017
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města a nečlenů zastupitelstva města a příspěvcích pro členy
zastupitelstva města
podle § 84 odst. 2 písm. n), písm. o), písm. u), písm. v) a § 80 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I. Zastupitelstvo města ruší
usnesení č. 266/16/ZM/2017 ze dne 27.2.2017 o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva města a nečlenů zastupitelstva města ke dni
31.12.2017.
II. Zastupitelstvo města stanovuje
1. svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:
místostarosta
39 281 Kč
člen rady města
8 729 Kč
předseda výboru/komise
3 000 Kč
člen komise pro nakládání s majetkem města
2 100 Kč
člen výboru nebo ostatních komisí
800 Kč
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí
2 182 Kč
2. V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
odměnu jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně
3 odměny za různé funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města.
Do souhrnu se nezahrnují odměny za člena zastupitelstva bez dalších funkcí
a místostarosty. V případě, kdy odměna za funkci člena zastupitelstva města je
vyšší než souběh vykonávaných funkcí, bude poskytována odměna za výkon
funkce člena zastupitelstva města.
3. Poskytování měsíční odměny za výkon funkcí uvedených v bodě II. 1 od 1.1.2018.
4. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města
bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení nebo
jmenování do příslušné funkce.
5. Neuvolněnému členovi zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou osobou
nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, paušální částku
náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši
386 Kč/hodina a maximální souhrnnou částku, kterou lze jako náhradu výdělku
ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout za kalendářní měsíc, ve výši
3 860 Kč.
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6. Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města podle vnitřního
předpisu městského úřadu upravujícího cestovní náhrady zaměstnancům města.
III. Zastupitelstvo města určuje
rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města,
který je v pracovním poměru, tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel
pozvánku, do ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně
nejvýše o jednu hodinu.
IV. Zastupitelstvo města rozhoduje
1. o poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce pro členy výboru zastupitelstva
města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 537 Kč.
2. O poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce pro předsedy komisí rady města,
kteří nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 2 097 Kč.
3. O poskytnutí měsíčních odměn za výkon funkce pro členy komisí rady města, kteří
nejsou členy zastupitelstva města, ve výši 537 Kč.
V. Zastupitelstvo města stanovuje
1. měsíční odměna za výkon funkce předsedy komise, člena výboru a člena komise,
kteří nejsou členy zastupitelstva města, náleží od 1.1.2018.
2. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení nebo jmenování do funkce (předsedy komise, člena výboru, člena komise)
bude odměna náležet ode dne zvolení nebo jmenování do této funkce.
3. V případě nepřítomnosti předsedy výboru či předsedy komise na zasedání náleží
odměna ve výši stanovené pro předsedu zastupujícímu členu výboru či komise,
který jednání řídí. Odměna nepřítomnému předsedovi poskytnuta nebude.
4. V případě, že se člen komise či výboru, který není členem zastupitelstva města,
v daném kalendářním měsíci jednání komise či výboru nezúčastní, nebo v případě,
že se zasedání komise či výboru daný měsíc nekoná, odměna za tento kalendářní
měsíc členu komise či výboru nenáleží.
5. 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 komisi Rybárny.
VI. Zastupitelstvo města poskytuje
1. členovi zastupitelstva města příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva města
pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
a příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se
zastupováním města na veřejných občanských obřadech. Příspěvek bude
poskytnut ve výši 15 000 Kč/kalendářní rok za podmínek dle pravidel, které jsou
2

přílohou č. 1 tohoto usnesení.
2. Příspěvek na stravování ve výši 68 Kč/pracovní den ze sociálního fondu pro
uvolněné členy zastupitelstva města dle podmínek stanovených pro zaměstnance
města Kolektivní smlouvou v platném znění.
3. Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 400 Kč/měsíc pro uvolněné členy
zastupitelstva města.
4. Příspěvek ve výši 12 185,20 Kč/kalendářní rok na pojištění rizik spojených
s výkonem funkce člena zastupitelstva města.
5. Příspěvek ve výši 1 600 Kč/kalendářní rok na podporu zdravotních, kulturních
a sportovních aktivit pro uvolněné členy zastupitelstva města dle podmínek
stanovených pro zaměstnance města Kolektivní smlouvou v platném znění.
Čerpání bude prováděno formou poskytování poukázek Ticket Multi.

Ing. Zdeněk Procházka
místostarosta města

Ing. Stanislav Blaha
starosta města
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