Materiál číslo: 7

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 05.11.2018
Předkládá Bc. Dospíšil Jiří - starosta města
___________________________________________________________________________
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. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města
Tišnova
Obsah materiálu
Anotace

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
stanovuje
1. v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon
jednotlivých funkcí v následujících částkách:
 místostarosta města:
33 210,- Kč
 člen rady města:
7 380,- Kč
 předseda výboru/komise/zvl. orgánu obce:
3 000,- Kč
 člen výboru/komise/zlv. orgánu obce:
2 000,- Kč
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1 845,- Kč
Měsíční odměny budou poskytovány s účinností od 6.11.2018. V případě
nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích personálních změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
2. v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích , že v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města se odměna poskytne jako souhrn odměn za výkon funkcí a to člena rady
města a předsedy výboru/komise/zvl. orgánu obce a člena výboru/komise/zvl.
orgánu obce a to za předpokladu, že do souhrnné odměny jsou zahrnuty
maximálně 3 odměny (i stejného druhu) za výkon vyjmenovaných funkcí
s nejvyšší částkou/částkami schválenou Zastupitelstvem města Tišnova,
s účinností od 6.11.2018.

3. v souladu s § 74 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, panu Štěpánu Pilnému, neuvolněnému členu zastupitelstva obce,
pověřenému řízením Městské policie Tišnov, navýšení měsíční odměny nad
maximální výši odměny stanovené za výkon jím zastávané funkce o částku
2 000 Kč, s účinností od 6.11.2018.
II.

schvaluje
v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, poskytování dalších plnění
v souvislosti s výkonem funkce uvolněným členům zastupitelstva města a to
obdobně jako zaměstnancům v hlavním pracovním poměru, v souladu s Pravidly
tvorby a poskytování finančních prostředků ze sociálního fondu města Tišnova,
v platném znění, s účinností od 6.11.2018.
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