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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(tzv. GDPR) a podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zpráva na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 09.12.2020

Příspěvek zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Tintěrová Markéta, Bc. - vedoucí odboru

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
pro rok 2020 výplatu celé částky příspěvku na úhradu zvýšených
nákladů pro úpravu zevnějšku i těm místostarostům a členům
ZMČ BS přijímajícím projev vůle snoubenců, že spolu vstupují
do manželství a zastupujícím MČ BS na veřejných občanských
obřadech, kteří "odsloužili" za rok 2020 minimálně 7 dní, a
ukládá
Odboru matrika ÚMČ BS a oddělení PaM OPO ÚMČ BS postupovat v
souladu s tímto usnesením.

Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva městské části města Brna, Brno-střed
č. ZMČ/2018/1/15 "Příspěvky pro členy ZMČ BS", konaném dne
21.11.2018 bylo schváleno 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 projevů vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství a na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku v souvislosti se zastupováním MČ BS na veřejných
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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.
Uvedeným usnesením bylo stanoveno
v případě nesplnění
stanovených podmínek, že bude vyplacena pouze poměrná část ze
stanovené částky dle počtu skutečně "odsloužených" dnů.
- 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 projevů
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se
zastupováním MČ BS na veřejných 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 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.
Z
důvodu
omezení
svatebních
obřadů
nařízením
vlády
a
vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s nákazou Covid -19
se celkově snížil počet dnů, v nichž byly konány svatební
obřady, a proto nemohli pověření zastupitelé naplnit stanovený
počet "odsloužených" dnů /rok.
Stanovisko dotčeného orgánu:
Usnesení RMČ/2020/90/02 Příspěvek zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku
RMČ BS na 90. schůzi, konané dne 09.11.2020,
souhlasila
pro rok 2020 s výplatou celé částky příspěvku na úhradu
zvýšených nákladů pro úpravu zevnějšku i těm zastupitelům,
kteří stabilně přijímají projev vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství a zastupují MČ BS na veřejných
občanských obřadech, kteří z důvodu omezení svatebních obřadů
nařízením vlády a vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s
nákazou
Covid-19
nemohli
naplnit
stanovený
počet
"odsloužených" dnů/rok usnesením Zastupitelstva městské části
města Brna, Brno-střed č. ZMČ/2018/1/15 ze dne 21.11.2018,
doporučuje
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ZMČ BS souhlasit pro rok 2020 s výplatou celé částky příspěvku
na úhradu zvýšených nákladů pro úpravu zevnějšku i těm
zastupitelům, kteří stabilně přijímají projev vůle snoubenců,
že spolu vstupují do manželství a zastupují MČ BS na veřejných
občanských obřadech, kteří z důvodu omezení svatebních obřadů
nařízením vlády a vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s
nákazou
Covid-19
nemohli
naplnit
stanovený
počet
"odsloužených" dnů/rok usnesením Zastupitelstva městské části
města Brna, Brno-střed č. ZMČ/2018/1/15 ze dne 21.11.2018 a
ukládá
Odboru matrika ÚMČ BS předložit materiál na nejbližší zasedání
ZMČ BS.
Termín: 09.12.2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se
zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů pro úpravu zevnějšku
bude hrazen z rozpočtu Oddělení personálního a mzdového OPO
ÚMČ BS pro rok 2020.
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