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K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 10.12.2018
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za
svatební obřady a fyzickým osobám za výkon funkce v poradních
nebo zvláštních orgánech města
Obsah materiálu
Anotace

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
stanovuje
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří jsou oprávněni k
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to ve výši
300 Kč za jeden tento svatební obřad, nejvýše však o částku 2.000 Kč nad
maximální výši schválené odměny poskytované za měsíc za výkon jimi zastávaných
funkcí, v souladu s § 74 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 11.12.2018.
Toto zvýšení odměny nad maximální výši nelze obecně přiznat starostovi a
místostarostům, neboť tato činnost výslovně vyplývá z výkonu jejich funkce.

II.

rozhoduje
o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, kteří nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce, v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
a) člena výboru/komise/zvláštního orgánu obce , a to ve výši 200,- Kč,
b) předsedy výboru/ komise/zvláštního orgánu obce, a to ve výši 1.500,- Kč
a to jednorázově za uplynulý kalendářní rok, vždy v lednovém výplatním termínu,
a to za každou jednotlivou účast na jednáních v příslušném
výboru/komisi/zvláštním orgánu obce, s účinností od 11.12.2018.Dané odměny se
poskytují na základě podkladů předložených tajemníky výborů/komisí nebo
předsedy zvláštního orgánu obce.
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Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán návrh na odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva města, kteří jsou pověřeni k oddávání snoubenců, přičemž dikce § 74 odst. 1
zákona o obcích předpokládá, že zastupitelstvo obce při svém rozhodnutí přihlédne k
četnosti, resp. časové náročnosti svatebních obřadů . Jedná se o odměnu, která bude
odměnou poskytovanou nad maximální schválenou výši odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva města.Toto zvýšení odměny nad maximální výši nicméně
nelze přiznat neuvolněným místostarostům, neboť tato činnost výslovně vyplývá z výkonu
funkce starosty a místostarostů obecně.
Další návrh obsahuje rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce ve výborech/ komisích a zvláštních
orgánech obce.

