Zásady pro vyplácení odměn členům výborů a komisí,
kteří nejsou členy zastupitelstva města Nová Role
(úplné znění)

Čl. I
Úvodní ustanovení
Zastupitelstvo města Nová Role schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. u, § 84 odst. 4
a v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tyto zásady pro vyplácení
odměn (poskytování peněžitých plnění) členům výborů ZMě a komisí RMě, kteří nejsou členy
zastupitelstva města ani zaměstnanci města Nová Role.

Čl. II
Stanovení roční výše odměny

1. Částka na jednoho člena je 100,-- Kč na jedno jednání, maximálně 1.200,-- Kč ročně
2. Přesná výše částky jednotlivým členům, bude vypočtena v závislosti na počtu jednání
takto:
- v případě účasti na jednání vyšší než 50% (včetně) až 100% v roce bude
vyplacena částka odpovídající počtu jednání
- v případě účasti na jednáních nižší než 50% v roce nebude vyplacena odměna
žádná.
3. Předseda výboru nebo komise může za nadprůměrnou iniciativu při jednáních nebo
i mimo jednání navrhnout další odměnu nad rámec odměny vypočtené dle bodu 2.
tohoto článku. Tuto odměnu lze vyplatit pouze ve výši, v jaké ji po předložení návrhu
předsedy potvrdí rada města.
4. Předsedům osadních výborů se stanovuje výše odměn zvláštním způsobem, a to
pravidelnou měsíční platbou ve výši stejné jako je stanovena odměna v ZMě
předsedům ostatních výborů – členům ZMě.

Čl. III
Předkládání podkladů

Podklady o počtu jednání a účasti jednotlivých členů výborů a komisí, včetně případného
podkladu od předsedy dle čl. II, bodu 3., předloží příslušný zaměstnanec města ke
zpracování vedoucí EO MěÚ, a to vždy nejpozději do 31. října každého roku.

Čl. IV
Vyplácení odměn

Odměny dle těchto zásad budou vpláceny ve vyúčtování za měsíc říjen, nestanoví-li
zastupitelstvo jinak, tzn. za období listopad předchozího roku až říjen roku následujícího, ve
kterém dojde k výplatě odměn (12 měsíců). První výplata odměn bude za období od
účinnosti těchto zásad do října roku 2011.

Čl. V
Závěrečná ustanovení
Zrušují se dosavadní zásady města ve stejné věci ze dne 4.12.2006. Tyto zásady byly
schváleny usnesením ZMě č. 2/05-4) ze dne 20.12.2010 a nabývají účinnosti dnem 1.1.2011,
ve znění změny schválené v ZMě dne 30.1.2012 s účinností dnem schválení.
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