Směrnice č. 1/2016
Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou
stanovující peněžité plnění, poskytované fyzickým osobám za výkon
funkce členů zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města
a komisí rady města Ždírec nad Doubravou
Čl. I
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) a u)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto směrnici pro peněžité plnění poskytované fyzickým osobám
za výkon funkce členů zastupitelstva města, rady města, výborů zastupitelstva města a komisí rady
města.

Čl. II
Stanovení výše peněžitého plnění
1. Předsedové osadních výborů (členové i nečlenové zastupitelstva)
Předsedům osadních výborů se stanovuje měsíční odměna za práci v osadních výborech ve výši
700,- Kč.
2. Předsedové komisí rady města (nečlenové zastupitelstva)
Předsedům komisí rady města se stanovuje měsíční odměna za práci v komisích rady města ve
výši 700,- Kč.
3. Člen rady města
Členům rady města se stanovuje odměna ve výši 2.100,- Kč.
4. Předseda výboru finančního, kontrolního a výboru pro kulturu a sport
Předsedům výborů finančního, kontrolního a pro kulturu a sport se stanovuje odměna ve výši
1.600,- Kč.
5. Člen výboru zastupitelstva - kontrolní a finanční výbor v výbor pro kulturu a sport
(členové zastupitelstva)
Členovi výboru zastupitelstva se stanovuje odměna 1.000,- Kč.
6. Člen výboru zastupitelstva - kontrolní a finanční výbor v výbor pro kulturu a sport
(nečlenové zastupitelstva)
Členovi výboru zastupitelstva se stanovuje odměna ve výši 500,- Kč.
7. Člen zastupitelstva
Členovi zastupitelstva se stanovuje odměna ve výši 700,- Kč.
8. Člen komise rady města (nečlen zastupitelstva města)
Redakční rada NN, Klub seniorů, Klub maminek
Členovi komise rady města se stanovuje odměna ve výši 300,- Kč za jedno jednání, kterého se
zúčastní.

V případě, že fyzická osoba zastává více funkcí dle Čl.II, odst.1 – 6 najednou, je jí vypláceno
peněžité plnění za funkci s nejvyšší odměnou v rámci vykonávaných funkcí (jednotlivé odměny se
nekumulují). V případě, že fyzická osoba zastává více funkcí dle Čl.II, odst. 7 – 8 najednou, je jí
vypláceno plnění za obě funkce.

Čl. III
Způsob a termíny peněžitého plnění
a) odměny dle Čl.II, odst. 1 - 6 budou vypláceny v pravidelných měsíčních platbách a to ve výplatním
termínu v měsíci následujícím po měsíci, za který je poskytnuto peněžité plnění,
b) odměny dle Čl. II, odst. 7 a 8 budou vypláceny čtvrtletně, a to ve výplatním termínu v měsíci
následujícím po kalendářním čtvrtletí, za které je poskytnuto peněžité plnění,
c) peněžité plnění bude poskytnuto ve smyslu znění § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
d) odměna bude poskytnuta od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, od kterého byla osoba
zvolena nebo jmenována do funkce,
e) v případě ukončení funkce v průběhu kalendářního měsíce bude vyplacena odměna za celý započatý
měsíc.

Čl. IV
Závěrečná ustanovení
Zastupitelstvo města ruší Zásady pro peněžité plnění poskytované fyzickým osobám za práci ve
výborech zastupitelstva a komisích rady města Ždírec nad Doubravou ze dne 17. 12. 2015.
Tato směrnice byla schválena usnesením na 13. zasedání zastupitelstva města ze dne
15. 12. 2016 a nabývá účinnosti s platností od 1. 1. 2017.

------------------------------------------Jan Martinec, starosta

Ždírec nad Doubravou 15. 12. 2016

------------------------------------------Ing. Bohumír Nikl, místostarosta

