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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích
v platném znění.

Zpráva na 25. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 13.12.2017

Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové
ZMČ BS
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
zásady pro odměňování nečlenů

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Plechlová Jana Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
měsíční odměnu členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS ve výši 2.460,Kč/měsíc, a to s účinností od 1.1.2018,
schvaluje
Zásady pro odměňování členů komisí RMČ BS a členů výborů ZMČ BS,
kteří nejsou členové ZMČ BS, které tvoří přílohu č. 1 tohoto
materiálu a
ukládá
oddělení PaM OPO ÚMČ BS postupovat v souladu s přijatým usnesením.

Důvodová zpráva:
V souvislosti s novelou zákona o obcích účinnou od 1.1.2018 je
zastupitelstvu obce vyhrazeno dle ust. § 84 odst 2 pís. v)
rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů
výborů, komisí a zvláštních orgánů obce.
Odměna za výkon člena komise RMČ BS a člena výboru ZMČ BS je
navržena ve výši 2.460,- Kč (dosud, s účinností od 1.6.2015 je tato
částka 2.453,- Kč)s tím, že odměňování podléhá Zásadám, které tvoří
přílohu č. 1 tohoto materiálu. Zásady jsou navrženy jednotně pro
členy komisí RMČ BS i výborů ZMČ BS.
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Stanoviska dotčených orgánů:
 166. RMČ BS projednala dne 27.7.2017 s výsledkem:
Usnese

RMČ/2017/166/55 Odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS,
kteří nejsou členové ZMČ BS
RMČ BS na 166. schůzi, konané dne 27.11.2017,
doporučuje
ZMČ BS schválit měsíční odměnu členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS
ve výši 2.460,- Kč/měsíc, a to s účinností od 1.1.2018,
doporučuje
ZMČ BS schválit Zásady pro odměňování členů komisí RMČ BS a členů
výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové ZMČ BS, které tvoří přílohu č. 1
tohoto materiálu a

ukládá
OPO ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Termín:
ihned
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
pro

Bořecký
pro

Butula
pro
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Doležel
pro

Dumbrovská
pro

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa Oplatek
omluve pro
n

Schwab
pro
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Švachula
pro

Zásady pro odměňování členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové
ZMČ BS

1. Výši měsíční odměny členů komisí RMČ BS a výborů ZMČ BS, kteří nejsou členové
ZMČ BS schvaluje ZMČ BS.
2. Při souběhu členství ve dvou komisích RMČ BS či dvou výborech ZMČ BS či souběhu
v členství v komisi RMČ BS a výboru ZMČ BS u jedné osoby se měsíční odměna určí
jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé členství či funkce. Při souběhu
více než dvou členství u jedné osoby se odměna poskytuje pouze za členství ve dvou
funkcích, přičemž v případě zastávání funkce předsedy či místopředsedy komise RMČ
BS či výboru ZMČ BS se odměny vyplácí za tyto funkce.
3. Odměna se poskytuje od data, ke kterému byla osoba jmenována za člena komise RMČ
BS či výboru ZMČ BS. V případě jmenování k jinému datu než k 1. dni v měsíci se
odměna vypočte jako alikvotní část odpovídají počtu dnů do konce příslušného
kalendářního měsíce ode dne, kdy byla osoba jmenována členem komise RMČ BS či
výboru ZMČ BS. Stejně tak se vypočte odměna za členství v případě ukončení členství.
4. Vyplacení měsíční odměny je podmíněno minimální účastí u jednání komise RMČ BS
a výboru ZMČ BS:
- pro vyplacení 50% z výše měsíční odměny je stanovena podmínka účasti na
nejméně 50% jednání komise RMČ BS či výboru ZMČ BS v daném kalendářní
měsíci
- pro vyplacení 100% z výše měsíční odměny je stanovena podmínka účasti na
nejméně 65% jednání komise RMČ BS či výboru ZMČ BS v daném kalendářní
měsíci
Za měsíc, v němž jednání komise RMČ BS a výboru ZMČ BS není svoláno, se měsíční
odměna neposkytuje, s výjimkou odměny pro předsedu komise RMČ BS a výboru ZMČ
BS.
5. Měsíční odměna bude členům přiznána a vyplacena na základě výkazu činnosti
komise RMČ BS a výboru ZMČ BS, který ve lhůtě do 2 pracovních dnů po skončení
kalendářního měsíce sestavuje tajemník komise či výboru a předkládá personálnímu a
mzdovému oddělení OPO ÚMČ BS, včetně výpočtů odměn dle těchto zásad.
6. Tyto zásady nabývají účinnosti ke dni 1.1.2018.

