K bodu 20 - Příspěvky pro členy ZMČ BS
Pan starosta vyzval přítomné k rozpravě.
Usnesení ZMČ/2017/25/20 Příspěvky pro členy ZMČ BS
ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 13.12.2017,
revokuje
usnesení č. 302.11. schválené na 2. zasedání ZMČ BS konané dne 10.12.2014, které
znělo:
„ZMČ BS na 2. zasedání, konaném dne 10.12.2014,
bere na vědomí
usnesení RMČ Brno-střed č. 104.24 ze dne 09.12.2014,
stanovuje
s účinností od ledna 2015 příspěvek na ošacení pro zastupitele městské části Brnostřed, kteří stabilně zajišťují občanské obřady, dle přílohy č. 1,
ukládá
personálnímu a mzdovému oddělení postupovat v souladu s tímto usnesením.“
s účinností od 1.1.2018,
schvaluje
z rozpočtu MČ BS neuvolněným členům ZMČ BS dle § 80 zákona o obcích
poskytnutí
příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku,
jde-li o starostu, místostarostu nebo člena ZMČ BS pověřeného k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a na úhradu zvýšených nákladů na
úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním MČ BS na veřejných občanských
obřadech (vítání dětí, jubilejní svatby a blahopřání k životnímu jubileu společenskou
formou/jubilejní narozeniny seniorů),
celkem maximálně ve výši 40.000,- Kč/rok pro ženy a maximálně ve výši 30.000,Kč/rok pro muže, s tím, že minimální počet "odsloužených" dní za rok je 11 a 7 dní je
třeba "odsloužit" do konce srpna kalendářního roku.
V případě nesplnění stanovených podmínek bude vyplacena pouze poměrná část ze
stanovené částky dle počtu skutečně „odsloužených“ dnů. Příspěvek bude vyplácen ve
dvou částech, a to v měsíci září poměrnou částí dle skutečného počtu „odsloužených“
dnů do konce měsíce srpna, v měsíci prosinci pak bude vyúčtována zbývající část dle
výše uvedeného,
a to s účinností od 1.1.2018,
schvaluje
z rozpočtu MČ BS uvolněným členům ZMČ BS poskytnutí
- příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu,
místostarostu nebo člena ZMČ BS pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že
spolu vstupují do manželství a na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
v souvislosti se zastupováním MČ BS na veřejných občanských obřadech (vítání dětí,
jubilejní svatby a blahopřání k životnímu jubileu společenskou formou/jubilejní
narozeniny seniorů), celkem maximálně ve výši 35.000,- Kč/rok pro ženy
22

a maximálně ve výši 25.000,- Kč/rok pro muže, s tím, že minimální počet
"odsloužených" dní za rok je 11 a 7 dní je třeba "odsloužit" do konce srpna
kalendářního roku. V případě nesplnění stanovených podmínek bude vyplacena pouze
poměrná část ze stanovené částky dle počtu skutečně „odsloužených“ dnů. Příspěvek
bude vyplácen ve dvou částech, a to v měsíci září poměrnou částí dle skutečného
počtu „odsloužených“ dnů do konce měsíce srpna, v měsíci prosinci pak bude
vyúčtována zbývající část dle výše uvedeného,
z peněžního fondu MČ BS poskytnutí
- příspěvku na stravování ve výši 55,- Kč za cenu jednoho jídla (jídelna MŠ Pellicova)
nebo stravenky,
z peněžního fondu MČ BS a rozpočtu MČ BS
- příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li
o uvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7.000,- Kč (z peněžního fondu
4.000,- Kč, z rozpočtu 3.000,- Kč)
to vše s účinností od 1.1.2018 a
ukládá
oddělení PaM OPO ÚMČ BS postupovat v souladu s přijatým usnesením.
Termín: ihned
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 11 nehlasoval
Usnesení k bodu 20 bylo přijato.
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