Pravidla, kterými se stanovuje výše odměny a upravuje odměňování členů komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně vydává dne 23. 5. 2017 v souladu s ustanovením § 102
odst. 3 obecního zřízení tuto směrnici.
1. Stanovují se pravidla pro peněžitá plnění - odměňování členů komisí (výborů) rady města
(ZM), kteří nejsou členy zastupitelstva města (dále jen „komise“).
2. Odměna podle těchto pravidel nenáleží zaměstnancům města, uvolněným a neuvolněným
členům zastupitelstva města.
3. Odměna přísluší občanovi, který není členem zastupitelstva a je členem konkrétního komise
(výboru) pokud se zúčastní jednání komise (výboru), kdy je komise usnášení schopná, dle níže
uvedené tabulky. Účast na jednání komise (výboru) potvrdí svým podpisem do prezenční
listiny dané komise (výboru). Pokud se člen komise či výboru nezúčastní více než poloviny
doby jednání svolané schůze komise či výboru, má se za to, že se dané schůze nezúčastnil.
Odměny pro členy komisí, kteří nejsou
zastupiteli města Mariánské Lázně
Výše odměny/
zasedání
Předseda
komise
350 Kč
člen komise
250 Kč
4. Předsedové komisí odpovídají za vedení evidence účasti na schůzích komise.
5. Odměna je vyplácena 1x ročně. Jmenný seznam s uvedením příslušné výše odměny pro
člena/předsedu za práci v komisi (výboru) za předchozí kalendářní rok předloží předseda
komise ke schválení radě města, a to vždy nejpozději v rámci její třetí řádné schůze
v následujícím kalendářním roce.
6. Na návrh předsedy komise (výboru) lze v jednotlivých, odůvodněných případech rozhodnutím
rady města odměnu snížit či odejmout.
7. V tzv. „volebním roce“ předloží předseda komise seznam s uvedením příslušné poměrné výše
peněžitých darů za práci v komisi za kalendářní rok ke schválení radě města neprodleně po
poslední schůzi komise rady.
8. Pro komise, jejichž činnost se prodlužuje až do doby ustavení nové komise po volbách do
zastupitelstva města (tzv. „volební mezidobí“), budou seznamy nároků na odměnu za
kalendářní rok předsedou komise předloženy nejpozději na následující radě po ustavení
nových komisí.
9. Vyplacení odměn zajišťuje odbor – Útvar tajemníka, a to v nejbližším výplatním termínu MěÚ.

10. V případě nevyčerpání finančních prostředků určených na odměny občanů, kteří nejsou
zastupiteli města, může rada města dle výše zůstatku rozhodnout, případně vzhledem k
členům výborů ZM doporučí zastupitelstvu, o vyplacení mimořádných odměn dotčeným
členům orgánů zastupitelstva a rady. Při případném vyplácení mimořádných odměn se
přihlédne k výsledkům činnosti jednotlivých komisí (výborů) a k podílu jednotlivých
odměňovaných členů na těchto výsledcích.
1. Tato pravidla schválilo zastupitelstvo města Mariánské Lázně dne 23. 5. 2017 usnesením č.
ZM/1497/17.

